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Anexa 1 la Ordinul nr.________ din ____/____/2016 

 

GHIDUL SOLICITANTULUI PENTRU 
PARTICIPAREA LA SELECŢIA 

STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

 

 

 

Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică adresat potenţialilor 
beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi se constituie 
într-un instrument de lucru util şi complex în vederea participării la selecţia Strategiilor 
de Dezvoltare Locală, conform cerinţelor specifice ale Programului Național de Dezvoltare 
Rurală 2014-2020. 
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Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României  
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Prescurtări utile în parcurgerea ghidului 

 

 
ADI ITI DD – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Investiții Teritoriale Integrate 

în Delta Dunării 

AFIR   – Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 

AM PNDR – Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 

AP – Acord Parteneriat 

CDRJ – Compartiment de Dezvoltare Rurală Județean 

CS – Comitet de selecție 

DGDR AM PNDR – Direcţia Generală Dezvoltare Rurală - Autoritatea de Management pentru 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 

DI – Domeniu de intervenție 

DLINRNDR – Direcţia LEADER, Investiții Neagricole și RNDR 

FEADR - Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 

GAL -  Grup de Acţiune Locală 

HCL – Hotărâre a Consiliului Local 

IDUL – Indicele Dezvoltării Umane Locale 

INS – Institutul Național de Statistică 

ITI – Investiții Teritoriale Integrate 

MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

MDRAP – Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

PNDR - Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 

OG – Ordonanța Guvernului 

SIDD DD – Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării 

SLMIN – Serviciul LEADER şi Măsuri de Investiții Neagricole 

SDL - Strategie de Dezvoltare Locală 

UAT – Unitate Administrativ-Teritorială 

UB – Unități de Bonusare 
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INTRODUCERE 

Măsura 19 - Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER este un instrument important pentru 
România în reducerea dezechilibrelor economice și sociale și a disparităților dintre urban-
rural. Experiența actuală reflectă o capacitate de dezvoltare la nivel local ce nu răspunde 
în totalitate nevoilor locale, în special în ceea ce privește colaborarea între partenerii 
publici și privați, iar abordarea strategică trebuie încurajată și dezvoltată. 

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului 
European și al Consiliului, dezvoltarea locală este plasată sub responsabilitatea comunității 
și beneficiază de sprijinul FEADR. Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea 
comunității  (DLRC) reprezintă o modalitate de implementare ce permite partenerilor 
locali să elaboreze strategia de dezvoltare locală, în baza analizei nevoilor și priorităților 
specifice teritoriului. 

Deși măsura LEADER este programată în cadrul DI 6B, proiectele din cadrul Strategiilor de 
Dezvoltare Locală pot contribui la domeniile de intervenție prevăzute în regulamentele 
specifice dezvoltării rurale. 

Asigurarea sinergiei dintre priorități va conduce la revitalizarea și dezvoltarea zonelor 
LEADER. Sprijinul acordat prin Prioritatea 6, Domeniul de Intervenție 6B pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii locale de bază contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii 
populației din zonele LEADER. 

LEADER contribuie la obiectivele de dezvoltare rurală identificate la nivelul PNDR 2014-
2020 inclusiv la obiectivele transversale: mediu și climă, inovare. Inovarea este unul dintre 
elementele principale ale abordării LEADER. Prin urmare, LEADER va încuraja proiectele 
inovative ce sunt în acord cu obiectivele din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și cu 
obiectivele de dezvoltare locală ale comunității. 

Sprijinirea conservării patrimoniului local şi a tradiţiilor contribuie nu numai la sporirea 
calităţii vieţii în zonele LEADER, ci și la stimularea activităţilor de turism rural, 
dezvoltarea produselor locale şi crearea de locuri de muncă. Proiectele sprijinite la nivelul 
strategiilor de dezvoltare locală au un impact pozitiv asupra obiectivelor FEADR. 

Cele mai semnificative oportunități pentru LEADER se regăsesc în următoarele direcții de 
acțiune: 

• contribuția la diversificarea activităţilor economice non-agricole și încurajarea 
micilor întreprinzători din spaţiul LEADER;  

• crearea, îmbunătăţirea și diversificarea facilităţilor de dezvoltare economică, 
infrastructura fizică locală la scară mică, inclusiv broadband (infrastructură de bandă 
largă) și a serviciilor de bază; 

• creșterea atractivităţii zonelor LEADER și diminuarea migraţiei populaţiei, în special 
a tinerilor; 

• îmbunătăţirea incluziunii sociale inclusiv în ceea ce privește grupurile minoritare/ 
etnice, protejarea și conservarea patrimoniului natural și cultural rural; 
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• diversificarea ofertei turistice, încurajarea iniţiativelor de dezvoltare locală cu un 
grad ridicat de integrare socio-economică teritorială. 

Prezentarea obiectivelor, priorităților și domeniilor de intervenție conform Reg. (UE) 
nr. 1305/2013 necesare în elaborarea SDL. 

Tabel 1: Obiective, priorități și domenii de intervenție 

Obiective de 
dezvoltare rurală 
(Reg. UE nr. 

1305/2013, art 4) 

Priorități de Dezvoltare 

Rurală (Reg. UE nr. 

1305/2013, art. 5) 

Domenii de intervenție 

(Reg. UE nr. 1305/2013, art. 5) 

 
Obiective Transversale: Mediu și climă, Inovare 

 

 

 

 

 

 

i) Obiectivul de 

restructurare si 

creştere a viabilităţii 

exploataţiilor agricole 

(P1, P2, P3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1: Încurajarea transferului 

de cunoștințe și a inovării în 

agricultură, silvicultură și 

zonele rurale 

1A) Încurajarea inovării, a cooperării și a creării unei 

baze de cunoștințe în zonele rurale 

1B) Consolidarea legăturilor dintre agricultură, 

producția alimentară și silvicultură, pe de o parte, și 

cercetare și inovare, pe de altă parte, inclusiv în 

scopul unei gestionări mai bune a mediului și al unei 

performanțe de mediu îmbunătățite 

1C) Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a 

formării profesionale în sectoarele agricol și forestier 

P2: Creșterea viabilității 

fermelor și a 

competitivității tuturor 

tipurilor de agricultură în 

toate regiunile și 

promovarea tehnologiilor 

agricole inovatoare și a 

gestionării durabile a 

pădurilor 

2A) Îmbunătățirea performanței economice a tuturor 

exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și 

modernizării exploatațiilor, în special în vederea 

sporirii participării pe piață și a orientării spre piață, 

precum și a diversificării activităților agricole 

2B) Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor 

fermieri calificați corespunzător și, în special, a 

reînnoirii generațiilor 

2C+) Îmbunătățirea performanței economice a 

pădurilor 

P3: Promovarea organizării 

lanțului alimentar, inclusiv 

a sectoarelor de prelucrare 

și comercializare a 

produselor agricole, a 

bunăstării animalelor și a 

gestionării riscurilor în 

3A) Îmbunătățirea competitivității producătorilor 

primari printr-o mai bună integrare a acestora în 

lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de 

calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor 

agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul 

circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor de 

producători și al organizațiilor interprofesionale 
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ii) Gestionarea 

durabilă a resurselor 

naturale și combaterea 

schimbărilor climatice 

(P1, P4, P5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii) Diversificarea 

activităţilor 

economice, crearea de 

locuri de muncă, 

îmbunătățirea 

infrastructurii şi 

serviciilor pentru 

îmbunătățirea calităţii 

vieţii în zonele rurale 

(P1, P6) 

agricultură 

3B) Sprijinirea prevenirii și a gestionării riscurilor la 

nivelul fermelor 

P4: Refacerea, conservarea 

și consolidarea 

ecosistemelor legate de 

agricultură și silvicultură 

4A) Refacerea, conservarea și dezvoltarea 

biodiversității, inclusiv în zonele Natura 2000 și în 

zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau 

cu alte constrângeri specifice, a activităților agricole 

de mare valoare naturală, precum și a stării peisajelor 

europene 

4B) Îmbunătățirea gestionării apelor, inclusiv a 

gestionării îngrășămintelor și a pesticidelor 

4C) Prevenirea eroziunii solului și ameliorarea 

gestionării solului 

P5: Promovarea utilizării 

eficiente a resurselor și 

sprijinirea tranziției către o 

economie cu emisii reduse 

de carbon și rezistentă la 

schimbările climatice în 

sectoarele agricol, 

alimentar și silvic 

5A) Eficientizarea utilizării apei în agricultură 

5B) Eficientizarea utilizării energiei în sectorul 

agroalimentar 

5C) Facilitarea furnizării și a utilizării surselor 

regenerabile de energie, a subproduselor, a 

deșeurilor, a reziduurilor și a altor materii prime 

nealimentare, în scopul bioeconomiei 

5D) Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și de 

amoniac din agricultură 

5E) Promovarea conservării și sechestrării carbonului 

în agricultură și silvicultură 

P6: Promovarea incluziunii 

sociale, a reducerii sărăciei 

și a dezvoltării economice 

în zonele rurale 

6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a 

dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de 

locuri de muncă 

6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 

6C) Sporirea accesibilității, a utilizării și a calității 

tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) în 

zonele rurale 
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Aria de aplicabilitate a Strategiilor de Dezvoltare Locală 

LEADER se aplică în teritorii coerente cu o populație cuprinsă între 10.000 – 100.000 de 
locuitori, reprezentate de Unități Administrativ Teritoriale - comune și Unități 
Administrativ Teritoriale - orașe mici cu o populație de maximum 20.000 de locuitori. 
Având în vedere densitatea redusă a populației în zona Delta Dunării, pentru această zonă 
se va accepta un prag minim de 5.000 locuitori.  

Suprafața eligibilă totală LEADER este de 228.754 km2, cu o populație de 11.359.703 
locuitori. Acoperirea vizată pentru sprijin a teritoriului și a populației eligibile LEADER este 
de 100%. 

Având în vedere că prin intermediul LEADER vor fi sprijinite strategii de dezvoltare locală 
care vor fi implementate pe teritoriul acoperit de SIDD DD și vor fi finanțate din alocările 
indicative dedicate ITI prin PNDR 2014-2020, pentru asigurarea coerenței și corelării 
intervențiilor dintre SIDD DD și strategiile locale, ADI ITI DD va întreprinde o analiză de 
conformitate a strategiilor de dezvoltare locală ale potențialelor GAL-uri cu obiectivele 
SIDD DD, înainte ca SDL să urmeze procedura de evaluare și selecţie. Această analiză va 
presupune certificarea corelării obiectivelor prevăzute în SDL cu obiectivele SIDD DD 
aprobate prin Memorandumul cu tema ”Strategia de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării și 
implementarea acesteia printr-o investiție teritorială integrată” nr. MDRAP 
986/07.01.2015. 

În acest sens, parteneriatele din teritoriul acoperit de SIDD DD vor prezenta la momentul 
depunerii SDL ca document distinct, Anexa 9 la SDL - Avizul de conformitate emis de ADI 
ITI DD.  

Beneficiarii 

Strategiile de Dezvoltare Locală pot fi depuse în vederea selecției de către parteneriate 
privat-publice care îndeplinesc condițiile de eligibilitate specifice și aceste parteneriate 
pot fi: 

- constituite conform OG nr. 26/2000 
- fără personalitate juridică 

Selectarea strategiilor de dezvoltare locală se va realiza în baza unei singure proceduri 
publice de selecție în cadrul LEADER 2014-2020 care constă în verificarea conformității, 
eligibilității și aplicarea criteriilor de selecție. Selecția se va finaliza în maximum 2 ani de 
la aprobarea AP (conform Reg. (UE) nr. 1303/2013), respectiv până la 06 august 2016. 
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CAPITOLUL 1: REFERINȚE  

Baza legală în vederea elaborării Strategiilor de Dezvoltare Locală este constituită din: 

1.1 Legislaţia europeană: 

 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii 
Europene din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind 
Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de 
coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european 
pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale 
privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de 
coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii 
Europene din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat 
din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei Europene din 18 decembrie 2013 
privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare; 

 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei Europene din 17 
iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 
al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală 
acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR); 

 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei Europene din 7 
martie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 
1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii 
comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, 
Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul 
european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii 
generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, 
Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, în ceea 
ce priveşte metodologiile privind sprijinul pentru obiectivele legate de schimbările 
climatice, stabilirea obiectivelor de etapă şi a ţintelor în cadrul de performanţă şi 
nomenclatura categoriilor de intervenţie pentru fondurile structurale şi de investiţii 
europene; 

 Acord de Parteneriat România 2014RO16M8PA001.1.2 din august 2014. 
 

1.2  Legislaţia naţională: 

 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi 
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene 
şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a 

fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii 

comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, 

file:///C:/Users/manuela.neicu/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/5OAYPUZ0/12014103.htm
file:///C:/Users/manuela.neicu/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/5OAYPUZ0/12014103.htm
file:///C:/Users/diana.salagean/sintact%203.0/cache/Legislatia%20Uniunii%20Europene/temp10290046/12038325.htm
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precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 

2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 

garantării; 

 Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 1185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de 
implementare a măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate 
din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat. 
 

1.3 Referințe specifice cu incidență în domeniile de interes: 
 
a) DOMENIU  - INFRASTRUCTURĂ SOCIALĂ, SĂRACIE ȘI INCLUZIUNE SOCIALĂ 
 
Legislație: 

 Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, 
republicată; 

 Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 219/2015 privind economia socială; 

 Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor 
de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru 
de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 
68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 1113/2014 privind aprobarea strategiei naționale pentru 
protecția și promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 şi a 
Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului 2014 – 2016; 

 Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul 
serviciilor sociale; 

 Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României 
de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 
2015-2020, cu modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei Naționale privind 

incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020; 

 Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor 
sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor 
sociale; 
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 Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1372/2010 privind 
aprobarea Procedurii de autorizare a unităţilor protejate; 

 Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei 
publice nr. 189/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind 
adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor 
cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000"; 

 Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 
1838/2014 privind aprobarea liniilor de subvenţionare prioritare în domeniul 
asistenţei sociale pentru anul 2015, respectiv unităţile de asistenţă socială şi 
capitolele de cheltuieli pentru care asociaţiile şi fundaţiile pot solicita subvenţii de 
la bugetul de stat, pentru anul 2015, în baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind 
acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, 
care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială; 

 Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 
424/2014 privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditării 
furnizorilor de servicii sociale; 

 Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 
2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitatea pentru acreditarea 
serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, 
tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de 
persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în 
comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale; 

 Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 
31/2015 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru completarea fișelor de 
autoevaluare pentru serviciile destinate prevenirii separării copilului de părinții săi, 
precum și pentru realizarea protecției speciale a copilului separat, temporar sau 
definitiv, de părinții săi; 

 Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 
67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea 
serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

 Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 
1343/2015 privind aprobarea Instrucțiunilor de completare a fișelor de autoevaluare 
pentru serviciile sociale din domeniul protecției victimelor violenței în familie. 
 

Alte documente: 

 Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020 – Axa prioritară 5 – 
Obiectiv specific 5.2; 

 Studiul: ”Furnizarea de contribuții pentru elaborarea unui proiect de strategie 
națională și plan de acțiuni privind incluziunea socială și reducerea sărăciei (2014-
2020)” (sursă: http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2015-
DPS/2015-DocS_sn-is-rs.pdf); 

 Raport ”Orașe competitive – Remodelarea geografiei economice a României” (sursă: 
http://www.sdtr.ro/25/banca_mondiala); 

 Ghidul CE pentru folosirea fondurilor structurale și de investiții în scopul combaterii 
segregării (sursă: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/thematic_g
uidance_fiche_segregation_en.pdf). 

 
 
 
 

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2015-DPS/2015-DocS_sn-is-rs.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2015-DPS/2015-DocS_sn-is-rs.pdf
http://www.sdtr.ro/25/banca_mondiala
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/thematic_guidance_fiche_segregation_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/thematic_guidance_fiche_segregation_en.pdf
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b) DOMENIUL – MINORITĂȚI 
 

Legislație: 

 Directiva Consiliului Uniunii Europene nr. 2000/43/CE din 29 iunie 2000 de punere 
în aplicare a principiului egalităţii de tratament între persoane, fără deosebire de 
rasă sau origine etnică; 

 Directiva Consiliului Uniunii Europene nr. 2000/78/CE din 27 noiembrie 2000 de 
creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte 
încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă; 

 Legea nr. 30/1994 privind ratificarea Convenției pentru apărarea drepturilor omului 
și a libertăților fundamentale și a protocoalelor adiționale la aceasta convenție; 

 Legea nr. 33/1995 privind ratificarea Convenţiei-cadru pentru protecţia 
minorităţilor naţionale, încheiată la Strasbourg la 1 februarie 1995; 

 Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării 
forţei de muncă, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare, republicată; 

 Hotărârea Guvernului nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea 
marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 1071/2013 privind aprobarea Strategiei Naționale pentru 
Ocuparea Forței de Muncă 2014 – 2020 şi a Planului de acţiuni pe perioada 2014-
2020 pentru implementarea Strategiei naţionale; 

 Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1540/2007 privind 
interzicerea segregării şcolare a copiilor romi şi aprobarea Metodologiei pentru 
prevenirea şi eliminarea segregării şcolare a copiilor romi. 
 

Alte documente: 

 Accesul romilor pe piața muncii (sursă: 
http://www.agentiaimpreuna.ro/files/publicatii/Accesul_romilor_pe_piata_muncii.
pdf); 

 Incluziunea romilor din România: politici, instituții, experiențe (sursă: 
http://www.fundatia.ro/sites/default/files/ro_123_studiu_ro.pdf); 

 Studiu de diagnosticare și consultanță pentru politicile de sprijinire a incluziunii 
romilor din România (sursă: 
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/eca/romania/Out
put%20RO.pdf). 
 
 

c) DOMENIUL - INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURĂ DE INTERNET DE BANDĂ LARGĂ 
  

Legislație: 

 Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații 
electronice;  

 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și 
completările ulterioare;  

 Hotărârea Guvernului nr. 245/2015 pentru aprobarea Strategiei Naționale privind 
Agenda Digitală pentru România 2020; 

http://www.agentiaimpreuna.ro/files/publicatii/Accesul_romilor_pe_piata_muncii.pdf
http://www.agentiaimpreuna.ro/files/publicatii/Accesul_romilor_pe_piata_muncii.pdf
http://www.fundatia.ro/sites/default/files/ro_123_studiu_ro.pdf
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 Hotărârea Guvernului nr. 441/2015 prin care s-a aprobat Planul Național de 
Dezvoltare a Infrastructurii NGN (Next Generation Network) (sursa: 
http://www.ancom.org.ro/uploads/links_files/Planul_National_de_Dezvoltare_a_In
frastructurii_NGN.pdf);  

 Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în 
Comunicații nr. 987/2012 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea 
rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice. 

 
 

d) DOMENIUL - SCHEME DE CALITATE 
 
Legislație: 

 Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii 
Europene din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura 
verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele 
alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului Uniunii Europene privind producţia 
ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 2092/91, cu modificările și completările ulterioare; 

 Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei Comunităţilor Europene din 5 
septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 
834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor 
ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 al Comisiei Comunităţilor Europene din 8 
decembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 
834/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte regimul de import al produselor 
ecologice din ţări terţe, cu modificările și completările ulterioare; 

 Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii 
Europene din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, 
etichetarea şi protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase şi de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii 
Europene din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere 
a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 339/93, cu modificările și completările ulterioare; 

 Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii 
Europene din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calităţii produselor 
agricole şi alimentare, cu modificările și completările ulterioare; 

 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 716/2013 al Comisiei Europene din 25 
iulie 2013 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului privind definirea, desemnarea, 
prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor 
spirtoase; 

 Regulamentul Delegat (UE) nr. 664/2014 al Comisiei Europene din 18 decembrie 
2013 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului 
European și al Consiliului cu privire la stabilirea simbolurilor Uniunii pentru 
denumirile de origine protejate, indicațiile geografice protejate și specialitățile 

http://www.ancom.org.ro/uploads/links_files/Planul_National_de_Dezvoltare_a_Infrastructurii_NGN.pdf
http://www.ancom.org.ro/uploads/links_files/Planul_National_de_Dezvoltare_a_Infrastructurii_NGN.pdf
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tradiționale garantate și cu privire la anumite norme privind sursele, anumite 
norme procedurale și anumite norme tranzitorii suplimentare; 

 Regulamentul Delegat (UE) nr. 665/2014 al Comisiei Europene din 11 martie 2014 
de completare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al 
Consiliului în ceea ce privește condițiile de utilizare a mențiunii de calitate 
facultative "produs montan"; 

 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 al Comisiei Europene din 13 
iunie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 
al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității 
produselor agricole și alimentare; 

 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1239/2014 al Comisiei Europene din 19 
noiembrie 2014 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 
716/2013 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului privind definirea, desemnarea, 
prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor 
spirtoase; 

 Regulamentul nr. 1144 din 22 octombrie 2014 al Parlamentului European şi al 
Consiliului Uniunii Europene privind acţiunile de informare şi promovare referitoare 
la produsele agricole puse în aplicare pe piaţa internă şi în ţările terţe şi de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 al Consiliului; 

 Regulamentul nr. 2345 din 15 decembrie 2015 al Comisiei Europene de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1235/2008 de stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte regimul de 
import al produselor ecologice din ţări terţe; 

 Ordonanță de Urgență nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 759 din 21 iulie 2010 privind acordarea de ajutoare 
specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de 
agricultură ecologică, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 131 din 27 martie 2013 pentru stabilirea măsurilor şi 
sancţiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 
834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea 
produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91; 

 Hotărârea Guvernului nr. 276/2014 pentru înfiinţarea sistemului privind protecţia 
indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase; 

 Hotărârea Guvernului nr. 152/2015 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor 
măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din 
domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare;  

 Ordinul comun al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi preşedintelui 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 417/110/2002 pentru 
aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor agroalimentare 
ecologice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 147/2005 pentru 
aprobarea Listei cuprinzând denumirile geografice protejate şi recunoscute în 
România pentru băuturi spirtoase; 

 Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii 
publice şi preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 
368/1160/212/2008 pentru aprobarea Normelor privind definirea, descrierea, 
prezentarea şi etichetarea băuturilor tradiţionale româneşti; 
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 Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi preşedintele Autorităţii 
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 51/2010 pentru 
aprobarea regulilor naţionale privind autorizarea importurilor de produse 
agroalimentare ecologice din ţări terţe; 

 Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea 
regulilor privind organizarea  sistemului  de inspecție și certificare în agricultura 
ecologică, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 8/2013 pentru aprobarea 
Regulamentului privind recunoaşterea organismelor private de inspecţie şi 
certificare a produselor agricole sau alimentare şi de supraveghere a activităţii 
organismelor private de inspecţie şi certificare a produselor agricole ori alimentare 
ce au dobândit protecţia indicaţiilor geografice (I.G.P.), a denumirilor de origine 
(D.O.P.) şi a specialităţilor tradiţionale garantate (S.T.G.); 

 Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi 
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 
724/1082/360/2013 privind atestarea produselor tradiționale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1253/2013 pentru aprobarea 
regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică, cu modificările 
și completările ulterioare; 

 Ordinul comun al viceprim-ministrului, ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, 
ministrului sănătăţii şi preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor nr. 394/290/89/2014 privind atestarea produselor alimentare 
obținute conform rețetelor consacrate românești; 

 Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1762/2015 privind aprobarea 
Procedurii de înregistrare şi verificare a documentaţiei pentru dobândirea 
protecţiei unui sistem de calitate a unui produs agricol şi/sau alimentar, procedura 
de declarare a opoziţiei la nivel naţional şi procedura de transmitere la nivelul 
Comisiei Europene a cererii de înregistrare a sistemelor de calitate ale produselor 
agricole şi/sau alimentare, în vederea dobândirii protecţiei la nivelul Uniunii 
Europene, precum şi a Regulilor specifice privind modelul şi utilizarea logoului 
naţional. 

 
 
e) DOMENIUL - GRUPURI DE PRODUCATORI ÎN SECTORUL AGRICOL/SECTORUL POMICOL 

 
Legislație: 

 Legea nr. 348/2003 a pomiculturii, republicată; 

 Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor 
şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi 
silvice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 156 din 12 februarie 2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii pomiculturii nr. 348/2003; 

 Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 171/2006 privind 
aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind 
recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru 
comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și completările ulterioare. 

 
 
 

file:///C:/Users/luminita.sasu/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp70986/00066043.htm
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1.4 Referințe specifice cu incidență în reglementarea conflictului de interese 
 
Legislație: 

 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al 
Consiliului Uniunii Europene din 25 octombrie 2012 privind normele financiare 
aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului (CE, 
Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de 
corupţie, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor 
publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru 
modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 Ordonanţă de Urgenţă nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea 
neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor 
publice naţionale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind 
prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi 
utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente 
acestora, cu modificările și completările ulterioare. 

 
Alte documente: 

 Ghid privind incompatibilitățile și conflictele de interese (sursă: 
https://www.integritate.eu/Home.aspx). 

 
 
Notă! Lista actelor normative enumerate are caracter orientativ, nefiind exhaustivă. 
 
Reglementările legislaţiei europene şi naţionale primează reglementărilor prezentului 
ghid.  

 

 

 

file:///C:/Users/luminita.sasu/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp269254/00124086.htm
file:///C:/Users/luminita.sasu/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp399952/00124301.htm
https://www.integritate.eu/Home.aspx
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CAPITOLUL 2: ALOCAREA FINANCIARĂ 

 

2.1  Alocarea financiară pentru sesiunea de selecție a SDL-urilor 

Alocarea publică totală pentru sesiunea de selecție a SDL-urilor 2014-2020 este de 
563.516.557 Euro, fiind compusă din următoarele: 

- Sub-măsura 19.2 “Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de 
dezvoltare locală” – 440.116.655 Euro; 

 - Sub-măsura 19.4 “Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare ”  - 123.399.902 
Euro.  

Alocarea publică totală pentru sesiunea de selecție a SDL-urilor va fi distribuită astfel: 

 80% din alocarea publică totală pentru sesiunea de selecție a SDL-urilor va fi 
repartizată proporțional cu suprafața și populația aferentă teritoriului eligibil 
LEADER (respectiv 50% populație și 50% teritoriu), rezultând următoarele valori:  

 19,84 Euro/locuitor1 și 
 985,37 Euro/km2, 

Pentru stabilirea populației și teritoriului se vor utiliza obligatoriu informațiile oficiale care 
provin de la INS. În ceea ce privește numărul de locuitori, datele vor fi conform 
Recensământului Populației și al Locuințelor 2011.  

 20% din alocarea publică totală pentru sesiunea de selecție a SDL-urilor se acordă 
ulterior procesului de selecție SDL-urilor care obțin nivelul cel mai înalt de calitate.  

În situația în care există diferențe între teritoriul eligibil LEADER și teritoriul acoperit de 
SDL-urile selectate, sumele rămase disponibile (aferente populației și suprafeței 
neacoperite în urma procesului de selecție) vor contribui la majorarea procentului de 20%. 

                    
2.2 Planul de finanțare al SDL 
 
  Planul de finanțare va avea 2 componente:  

- Componenta A - valoarea aferentă teritoriului și populației vizate de fiecare SDL, 
exprimată în Euro și 

- Componenta B – valoarea aferentă nivelului de calitate obținut în urma procesului   
de evaluare și selecție, exprimată în Euro   

 
La momentul depunerii SDL, planul de finanțare va fi completat doar pentru componenta 
A, conform modelului din Anexa 4 la SDL.  

                                                           
1 450.813.245 * 0,5 (50%) : 11.359.703 loc =  19,84 Euro/loc 
2 450.813.245 * 0,5 (50%) : 228.754 km2  =  985,37 Euro/ km2 
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Suma alocată componentei B pentru SDL-urile selectate va fi stabilită ulterior publicării 
Raportului final de Selecție și va fi comunicată parteneriatelor în vederea definitivării 
planului de finanțare al SDL, respectând procentele stabilite la nivel de priorități și costuri 
de funcționare pe Componenta A. Acesta va fi propus spre avizare Autorității de 
Management conform procedurilor specifice.    
 
Pentru a atinge nivelul cel mai înalt de calitate, SDL-urile trebuie să îndeplinească 
cumulativ următoarele condiții: 
- Principiul de Selecție 1 – Cumulativ minimum 3 pct (CS1.1+CS1.2+CS1.3) 
- Principiul de Selecție 2 – Cumulativ minimum 3 pct 

(CS2.1+CS2.2+CS2.3+CS2.4+CS2.5+CS2.6) 
- Principiul de Selecție 3 – Cumulativ minimum 13 pct  (CS3.1+CS3.2+CS3.3+CS3.4+CS3.5) 
- Principiul de Selecție 4 – Cumulativ minimum 15 pct (CS4.1+CS4.2+CS4.3+CS4.4+CS4.5) 
 
Dacă oricare dintre condițiile menționate anterior nu este îndeplinită, SDL nu va beneficia 
de suma aferentă componentei B din planul de finanțare. 
 
Nivelul de calitate va fi împărțit în două categorii și se va stabili în funcție de punctajul 
obținut la Principiul de selecție 4. 
 
   

Categoria I 
45-30 pct. 

Categoria II 
29-15 pct. 

3 Unități de Bonusare (UB) 2 Unități de Bonusare (UB) 

 
Valoarea unei Unități de Bonusare (UB) se va stabili în funcție de: 

- Suma alocată pentru calitatea SDL-urilor 
- Nr. de parteneriate eligibile selectate cu punctaj minim de 15 pct. din punctajul 

total 
- Nr. de Unități de Bonusare  
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CAPITOLUL 3: DEPUNEREA, CONFORMITATEA ȘI ELIGIBILITATEA STRATEGIILOR 

DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

3.1 Depunerea SDL 

SDL–urile însoțite de anexe se vor depune la sediul MADR din București, B-dul. Carol I, nr. 
2-4, Sector 3, la Registratură, în perioada precizată în anunțul privind sesiunea de 
depunere a SDL–urilor în vederea selecției. Documentele vor fi depuse de persoana 
nominalizată în Scrisoarea de înaintare sau de un împuternicit al acestei persoane prin 
procură notarială. 

Atenție! Nu se acceptă depunerea SDL-urilor în afara termenului precizat în anunțul 
privind sesiunea de depunere a SDL–urilor în vederea selecției. 

La depunere, se verifică pe loc următoarele: 

- Scrisoarea de înaintare a SDL (2 exemplare); 
- Actul de identitate al persoanei care depune SDL; 
- Procura notarială a persoanei care depune, dacă este cazul; 
- Existența a două exemplare a SDL cu anexe, pe suport de hârtie (1 original + 1 

copie certificată conform cu originalul) și a două exemplare a SDL cu anexe, în 
format electronic (CD-uri pe care vor fi înscrise denumirea parteneriatului și 
dimensiunea documentelor în KB); 

- Concordanța între OPIS și SDL cu anexe (conținut + paginație). 

Un exemplar din Scrisoarea de înaintare a SDL va fi înapoiată deponentului, cu numărul de 
înregistrare de la SLMIN. 

În cazul în care se constată neconcordanțe față de cele menționate anterior, se va 
consemna acest lucru în fișa de verificare a conformității inițiale, care atestă lipsa/ 
neconcoranța documentelor depuse de solicitant. Fișa de verificare a conformității inițiale 
va fi semnată de reprezentantul solicitantului pentru luare la cunoștință.  

Strategia poate fi redepusă/ completată până la închiderea sesiunii.  

 
Pot depune o Strategie de Dezvoltare Locală: 
• Parteneriatele privat-publice constituite în baza Acordului de parteneriat (fără 
personalitate juridică)  
• Parteneriatele constituite ca asociație în baza O.G. nr. 26/2000 
 
Atât noile parteneriate cât și parteneriatele deja constituite vor prezenta Scrisoarea de 
înaintare prin care se desemnează reprezentantul/ reprezentantul legal care va depune 
SDL în cadrul apelului de selecție a SDL. Scrisoarea de înaintare va fi semnată de 
reprezentantul/ reprezentantul legal al parteneriatului, desemnat în Acordul de 
parteneriat. 
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3.2 Conformitatea și eligibilitatea SDL 

3.2.1 Conformitatea SDL 

În vederea verificării conformității SDL cu anexe, se au în vedere următoarele: 

- SDL va fi întocmită în format electronic .DOCX (Word). În urma definitivării SDL, 
documentul de pe CD va fi în format .PDF. Tabelele, situațiile centralizate și planul 
de finanțare vor fi elaborate în format .XLSX (Excel); 

- versiunea electronică conține foldere cu denumirea capitolului/sub-capitolului, 
anexe și paginația respectivă; 

- SDL va fi completat cu Trebuchet MS 11, la o spațiere de 1.15 pt., fără spații 
predefinte între paragrafe. Se va utiliza formatul paginii ”Normal”, cu margini de 
2,54 cm; 

- toate paginile SDL, inclusiv anexele se numerotează în ordine crescătoare, 
recomandabil sus-dreapta și vor fi ștampilate, după caz și vor prezenta semnătura 
reprezentantului/ reprezentantului legal, în original, pe ambele exemplare. 
Paginile dosarului copie vor conține mențiunea „conform cu originalul”; 

- Secțiunile, capitolele și sub-capitolele vor respecta maximul de pagini și ordinea 
prevăzute în Conținutul SDL; 

Anexele obligatorii care vor fi prezentate la depunerea SDL sunt: 

- Anexa 1 – Acord de parteneriat + HCL/ alte documente justificative; 
- Anexa 2 - Fișa de prezentare a teritoriului; 
- Anexa 3 – Componența parteneriatului; 
- Anexa 4 – Plan de finanțare;  
- Anexa 5 – Hartă administrativă și geografică a teritoriului; 
- Anexa 6 – Documente justificative privind animarea; 
- Anexa 7 – Documente justificative ale membrilor parteneriatului; 
- Anexa 8 – Fișe de post; 
- Anexa 9 – Aviz de conformitate emis de ADI ITI DD (pentru parteneriatele din 

teritoriul acoperit de SIDD DD). 

Pe parcursul verificării conformității, expertul poate solicita informații/ documente 
suplimentare referitoare la aspectele de conformitate. 

Declararea neconformității conduce la eliminarea SDL din procesul de evaluare. 
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3.2.2 Eligibilitatea SDL 

A. Eligibilitatea Parteneriatului 

1. Acordul de Parteneriat trebuie să conțină cel puțin informațiile prezentate în 
modelul din Anexa 1 la SDL.  

Pot fi membrii în parteneriat:  

 Autorități publice locale (UAT comună și UAT oraș eligibil LEADER) – în baza unei 
Hotărâri de Consiliu Local. În cazul în care Consiliul Local este dizolvat, o alta 
institutie publica de pe teritoriul unei UAT poate reprezenta teritoriul respectivei UAT 
în cadrul parteneriatului, în baza unei declarații emise în acest sens de instituția 
publică în cauză, fiind necesară, totodată, prezentarea unui document care să ateste 
dizolvarea Consiliului Local. În această situație, documentele prin care UAT este 
inclusă în teritoriul eligibil LEADER acoperit de parteneriat vor fi: 

- Declarația emisă de instituția publică de pe teritoriul UAT, prin care își asumă 
reprezentarea teritoriului UAT în cadrul parteneriatului; 

și: 
- Copie a Hotărârii judecătorești definitive prin care se constată dizolvarea 

Consiliului Local, sau copie a validării rezultatului referendumului organizat în 
vederea dizolvării Consiliului Local (aceste documente pot fi puse la dispoziție de 
către Instituția Prefectului de la nivel județean),  

sau 
- certificat de grefă din care rezultă că procesul se află pe rolul unei instanțe de 

judecată. 
 

Pentru parteneriatele care au aplicat în cadrul sub-măsurii 19.1 ”Sprijin pregătitor 
pentru elaborarea SDL” se vor prezenta HCL-urile emise în acest scop. În caz contrar, 
se vor emite HCL-uri în care să se menționeze cel puțin următoarele informații: 
parteneriatul din care UAT face parte și faptul că Autoritatea Publică Locală nu va 
adera la un alt parteneriat ce va implementa SDL cu finanțare prin PNDR 2014-2020. 

 

 Reprezentanți autorizați din sectorul privat; 
 

 Reprezentanți autorizați ai societății civile;  
 

 Reprezentanți autorizați ai entităților provenite din afara spațiului eligibil LEADER 
care demonstrează interesul și implicarea în dezvoltarea teritoriului;  

 

 Persoane fizice relevante, cu domiciliul în teritoriul acoperit de parteneriat care 
demonstrează contribuția pe care o pot aduce în dezvoltarea locală. Pentru 
persoanele fizice partenere se vor anexa documente din care să reiasă relevanța 
acestora pentru teritoriul acoperit (o descriere asumată de persoana respectivă, 
însoțită eventual de un Curriculum Vitae). 

 
2. Parteneriatul trebuie să fie constituit din minimum 51% reprezentanți ai mediului 

privat și ai societății civile (inclusive persoane fizice relevante). Informația se va regăsi în 
Componența parteneriatului - Anexa 3 la SDL. Persoanele fizice relevante, cu domiciliul în 
teritoriul acoperit de parteneriat, vor reprezenta maximum 5% din totalul partenerilor. 
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Pentru persoanele fizice partenere se vor anexa documente din care să rezulte relevanța 
acestora în implementarea strategiei de dezvoltare locală. 
Componența parteneriatului la nivel decizional (comitet director – în cazul parteneriatelor 
înființate în baza OG nr. 26/2000 și comitet de selecție conform informației regăsite în 
Capitolul XI al conținutului SDL – Tabelul cu componența Comitetului de selecție) trebuie 
să fie de minimum 51% reprezentanți ai mediului privat și ai societății civile (inclusiv 
persoane fizice relevante) și maximum 5% persoane fizice din totalul partenerilor.   

3. Entitățile provenite din mediul urban (inclusiv cele din afara teritoriului eligibil) 
vor reprezenta maximum 25% atât la nivel de parteneriat, cât și la nivel decizional. 
Organizațiile partenere cu sediul social în urban care au sucursală/filială/punct de 
lucru/sediu secundar în mediul rural din teritoriul LEADER nu vor fi încadrate în categoria 
organizațiilor provenite din mediul urban. La nivel decizional, nici autoritățile publice, 
astfel cum sunt definite conform normelor naționale, niciun singur grup de interese 
(entități care activează în același sector – ex.: agricol/industrial/servicii/societate civilă 
etc.) nu va deține mai mult de 49% din drepturile de vot. 

B. Eligibilitatea teritoriului și a populației 
 

1. Teritoriile acoperite de parteneriate trebuie să se regăsească în spațiul eligibil 
LEADER, definit ca un teritoriu coerent cu o populație cuprinsă între 10.000 – 100.000 de 
locuitori, reprezentate de UAT-uri – comune și UAT-uri – orașe mici cu o populație de 
maximum 20.000 de locuitori. Pentru zona Deltei Dunării se acceptă un prag minim de 
5.000 de locuitori. 
Pentru stabilirea populației3 și teritoriului4 se vor utiliza obligatoriu informațiile oficiale 
care provin de la INS. În ceea ce privește numărul de locuitori, datele vor fi conform 
Recensământului Populației și al Locuințelor 2011. Informațiile vor fi justificate prin adresă 
oficială de la INS sau prin captură de ecran (print-screen) de pe pagina de internet 
www.insse.ro. 
Pentru Delta Dunării, pragul minim de 5.000 de locuitori va fi acceptat cu condiția ca cel 
puțin 50% din suprafața acoperită de parteneriat să se regăsească în zona Deltei Dunării. 
 
Tabel 2: Localități situate în zona Deltei Dunării 
 

                                                           
3 Informațiile privind populația pot fi preluate de pe http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/  
4 Informațiile privind teritoriul pot fi obținute gratuit prin crearea unui cont de utilizator pe 
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=AGR101B 

Județ/ Localitate Comună/ Oraș SIRUTA 

Județul Constanța   

1 Corbu comună 61513 

2 Istria comună 62020 

3 Mihai Viteazu comună 62253 

4 Săcele comună 62878 

Județul Tulcea   
5 Babadag oraș 159650 

6 Bestepe comună 161552 

7 C.A. Rosetti comună 159883 

8 Ceamurlia de Jos comună 160092 

9 Ceatalchioi comună 160047 

10 Chilia Veche comună 160172 

11 Crișan comună 160261 

12 Isaccea oraș 159687 

http://www.insse.ro/
http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=AGR101B
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2. Populația care provine din orașele cu populație de maximum 20.000 de locuitori 
nu depășește 25% din totalul populației acoperite de parteneriat. Informația se preia din 
Anexa 2 la SDL – Fișa de prezentare a teritoriului. 

 
3. Prezența unui singur parteneriat pe un teritoriu eligibil LEADER. 

Pentru fiecare UAT inclus în teritoriul eligibil LEADER trebuie să existe o Hotărâre a 
Consiliului Local în care să fie menționată denumirea  parteneriatului din care UAT-ul face 
parte și în mod expres faptul că UAT-ul nu va adera la alt parteneriat ce va implementa o 
strategie de dezvoltare locală cu finanțare din PNDR  2014-2020. 
În cazul în care Consiliul Local este dizolvat, o altă instituție publică de pe teritoriul unei 
UAT poate reprezenta teritoriul respectivei UAT în cadrul parteneriatului, în baza unei 
declarații emise în acest sens de instituția publică în cauză. În această situație, 
documentele prin care UAT este inclusă în teritoriul eligibil LEADER acoperit de 
parteneriat vor fi: 

- Declarația emisă de instituția publică de pe teritoriul UAT, prin care își asumă 
reprezentarea teritoriului UAT în cadrul parteneriatului; 

și: 
- Copie a Hotărârii judecătorești definitive prin care se constată dizolvarea 

Consiliului Local, sau copie a validării rezultatului referendumului organizat în 
vederea dizolvării Consiliului Local (aceste documente pot fi puse la dispoziție de 
către Instituția Prefectului de la nivel județean),  

sau 
- certificat de grefă din care rezultă că procesul se află pe rolul unei instanțe de 

judecată.  
 

4. Teritoriul acoperit de parteneriat trebuie să fie omogen.  
Teritoriul acoperit de parteneriat trebuie să aibă continuitate geografică și să fie 
demonstrată omogenitatea din punct de vedere al intereselor economice, culturale, 
sociale, etc., precum și al direcțiilor prioritare comune de dezvoltare specifice întregului 
teritoriu. 

Se acceptă discontinuitatea teritorială doar în condițiile în care teritoriul acoperit de 
parteneriat este întrerupt de un teritoriu neeligibil LEADER (UAT cu o populație mai mare 
de 20.000 locuitori) și se demonstrează omogenitatea din punct de vedere al reliefului, 
economic, etc., precum și faptul că direcțiile prioritare de dezvoltare răspund nevoilor 
identificate pe întreg teritoriul. 

Nu este obligatoriu ca teritoriile acoperite de parteneriate să țină cont de liniile de 
delimitare administrativă dintre județe. 

13 Jurilovca comună 160644 

14 Mahmudia comună 160724 

15 Maliuc comună 160779 

16 Murighiol comună 160911 

17 Nufăru comună 161053 

18 Pardina comună 161133 

19 Sarichioi comună 161179 

20 Sfântu Gheorghe comună 161231 

21 Somova comună 161302 

22 Sulina oraș 159767 

23 Valea Nucarilor comună 161482 
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C. Eligibilitatea conținutului SDL 

 SDL prezintă toate elementele menționate în conținutul Strategiei de Dezvoltare 
Locală. 

 SDL este coerentă, contribuie la obiectivele dezvoltării rurale, reflectă nevoile de 
dezvoltare din teritoriu identificat în analiza SWOT și strategia este relavantă în 
ceea ce privește prioritățile și obiectivele stabilite. 

Pe parcursul evaluării, expertul poate solicita informații/ documente suplimentare 
referitoare la criteriile de eligibilitate. 

 

CONȚINUT STRATEGIE DE DEZVOLTARE LOCALĂ 
 
 

Cuprins 
 

INTRODUCERE 

CAPITOLUL I: Prezentarea teritoriului și a populației acoperite – analiza 

diagnostic 

CAPITOLUL II: Componența parteneriatului 

CAPITOLUL III: Analiza SWOT (analiza punctelor tari, punctelor slabe, 

oportunităților și amenințărilor) 

CAPITOLUL IV: Obiective, priorități și domenii de intervenție 

CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor 

CAPITOLUL VI: Descrierea complementarității și/sau contribuției la obiectivele 

altor strategii relevante (naționale, sectoriale, regionale, județene etc.) 

CAPITOLUL VII: Descrierea planului de acțiune 

CAPITOLUL VIII: Descrierea procesului de implicare a comunităților locale în 

elaborarea strategiei 

CAPITOLUL IX: Organizarea viitorului GAL - Descrierea mecanismelor de 

gestionare, monitorizare, evaluare și control a strategiei 

CAPITOLUL X: Planul de finanțare al strategiei  

CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul 

SDL 

CAPITOLUL XII: Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de 

interese conform legislației naționale 

ANEXE 
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INTRODUCERE  - Max. 2 pag. 

 

Se va prezenta importanța implementării LEADER în dezvoltarea teritoriului acoperit de 
parteneriat. Se va realiza, succint, o introducere generală despre situaţia teritoriului vizat 
şi despre principalele obiective previzionate a fi atinse ca urmare a implementării LEADER 
în teritoriu, inclusiv intenția de a desfășura activități de cooperare (dacă e cazul), fără 
includerea unei măsuri și implicit a unei alocări financiare dedicate cooperării, în planul de 
finanțare.  

Atenție! Proiectele de cooperare se vor finanța distinct în baza unui apel de selecție 

inițiat de Autoritatea de Management. Condiția obligatorie pentru a beneficia de 

asistență tehnică pregătitoare pentru proiectele de cooperare este ca intenția de a 

dezvolta acțiuni de cooperare să se regăsească în SDL.  

Proiectele de cooperare finanțate prin sub-măsura 19.3 ”Pregătirea și implementarea 

activităților de cooperare ale Grupului de Acțiune Locală” trebuie să contribuie la 

îndeplinirea obiectivelor din SDL. 

 

CAPITOLUL I: Prezentarea teritoriului și a populației acoperite – analiza 
diagnostic -  Max. 5 pag. 

 

În acest capitol se va prezenta sintetic teritoriul acoperit de parteneriat, prin situarea 

acestuia într-un context teritorial mai larg, însoţit de o descriere generală a 

caracteristicilor economice, geografice, climatice, demografice, de mediu, educație, 

infrastructura de bază, socială, educațională, a patrimoniului arhitectural și cultural etc. 

Notă! În ceea ce privește analiza diagnostic, vor fi prezentate doar caracteristicile 

definitorii pentru teritoriul acoperit, care sunt în legătură directă cu obiectivele și 

prioritățile stabilite în strategie. 

Toate aceste elemente vor fi cuprinse într-o descriere unitară a întregului teritoriu 

acoperit de parteneriat în integralitatea sa, și nu la nivel de UAT, astfel încât să se 

demonstreze existența coerenţei teritoriale şi a omogenităţii economice şi sociale. 

Se vor prezenta Indicatorii de context5 relevanți pentru teritoriul vizat,  care vor fi folosiți 

în scopul facilitării evaluării progresului înregistrat în perioada de implementare a SDL, la 

momentul evaluărilor intermediare.  Se vor menționa sursele oficiale INS sau Eurostat la 

nivel de UAT (comună, oraș) sau județ în funcție de existența acestora în cadrul 

instituțiilor respective.  

Pentru stabilirea populației și teritoriului se vor utiliza obligatoriu informațiile oficiale care 

provin de la INS. În ceea ce privește numărul de locuitori, datele vor fi conform 

Recensământului Populației și al Locuințelor 2011. Informațiile vor fi justificate prin adresă 

                                                           
5 Pentru identificarea indicatorilor de context relevanți pentru teritoriul acoperit de parteneriat, se va 

consulta Anexa IV din Reg. (UE) nr. 808/2014, aceasta având un caracter orientativ. 
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oficială de la INS sau prin captură de ecran (print-screen) de pe pagina de internet 

www.insse.ro. În cazul minorității rome6, se pot utiliza și date furnizate de alte instituții 

publice (prefectură, primărie, direcția de asistență socială și protecție a copilului, 

inspectorate școlare județene, direcția de educație din cadrul primăriilor, etc.). 

Fișa de prezentare a teritoriului trebuie completată conform modelului și va constitui 
Anexa 2 la SDL. 
Va fi anexată o hartă administrativă și geografică, ce va reprezenta Anexa 5 la SDL, care să 
cuprindă cel puțin delimitarea unităților administrativ-teritoriale (UAT) și legenda 
corespunzătoare, cu localizarea teritoriului în cadrul judeţului, în raport cu marile oraşe 
din apropiere şi cu alţi vecini cu granițele comune teritoriului, importanţi din punct de 
vedere geografic, economic, social etc. 
 
Teritoriile acoperite de parteneriate trebuie să se regăsească în spațiul eligibil LEADER 
(UAT – Comune și UAT – Orașe mici, cu mai puțin de 20.000 locuitori). Documentele care 
atestă reprezentativitatea teritorială se vor constitui în Anexa 1 la SDL – Acord de 
parteneriat + HCL/ alte documente justificative.  
 
În cadrul teritoriului acoperit de parteneriat se vor menționa distinct UAT-urile care 
cuprind: 

a) Zone Sărace pentru care indicele de dezvoltare umană locală (IDUL) are valori mai mici 
sau egale cu 55. Pentru identificare, se va utiliza documentul suport ”Lista UAT-urilor cu 
valorile IDUL corespunzătoare” care a stat la baza Studiului ”Furnizarea de contribuții 
pentru elaborarea unui proiect de strategie națională și plan de acțiuni privind incluziunea 
socială și reducerea săraciei (2014-2010)” și a Raportului ”Orașe competitive-Remodelarea 
geografiei economice a României” elaborat în baza unui contract susținut de Banca 
Mondială.  

b) Zone Natura 2000 și/sau  

c) Zone cu valoare naturală ridicată (HNV),  

d) cel puțin o minoritate etnică locală.  

Informațiile vor fi preluate din documentele suport atașate la Ghidul Solicitantului pentru 

participarea la selecția SDL, postate pe pagina de internet www.madr.ro, secțiunea 

LEADER. 

 

CAPITOLUL II: Componența parteneriatului – Max. 2 pag.  

Se va prezenta componența parteneriatului din punct de vedere al reprezentării 

sectoarelor de interes: autorități publice locale, reprezentanți autorizați din sectorul 

                                                           
6 Numarul oficial al romilor în Romania, conform recensământului desfășurat în anul 2011, este de 621 600 
persoane. 
http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2013/07/REZULTATE-DEFINITIVE-RPL_2011.pdf  
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/eca/romania/Output%20RO.pdf  
http://www.fundatia.ro/sites/default/files/ro_123_studiu_ro.pdf  
http://www.agentiaimpreuna.ro/files/publicatii/Accesul_romilor_pe_piata_muncii.pdf  

http://www.insse.ro/
http://www.madr.ro/
http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2013/07/REZULTATE-DEFINITIVE-RPL_2011.pdf
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/eca/romania/Output%20RO.pdf
http://www.fundatia.ro/sites/default/files/ro_123_studiu_ro.pdf
http://www.agentiaimpreuna.ro/files/publicatii/Accesul_romilor_pe_piata_muncii.pdf
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privat, ai societății civile, ai entităților provenite din afara spațiului eligibil LEADER și 

persoane fizice relevante din teritoriul acoperit de parteneriat, care demonstrează 

interesul și implicarea în dezvoltarea teritoriului.  

În cadrul acestei secțiuni se va realiza o descriere a interesului și implicării în dezvoltarea 

teritoriului a partenerilor din cadrul fiecărui sector și se vor menționa formele asociative 

din cadrul parteneriatului care au obiectul activității în concordanță cu specificul 

teritoriului, prezentat în cadrul analizei diagnostic de mai sus. Pentru persoanele fizice 

partenere se vor anexa documente din care să reiasă relevanța acestora pentru teritoriul 

acoperit (o descriere asumată de persoana respectivă, însoțită eventual de un Curriculum 

Vitae). 

Componența parteneriatului va fi completată conform modelului și va constitui Anexa 3 la 

SDL. 

Atenție! Pentru toți membrii parteneriatului se vor anexa documente de înființare care 

să ateste forma de organizare și acte adiționale (după caz)/copii ale actului de 

identitate (pentru persoanele fizice), iar pentru organizațiile partenere pentru care se 

acordă punctaj la selecție, se vor anexa documente justificative în ceea ce privește 

obiectul de activitate, data înființării, sediul social/sediul secundar/sucursală/ filială 

(localitate) și vor constitui Anexa 7 la SDL - Documente justificative ale membrilor 

parteneriatului.               

Acordul de parteneriat se va completa conform modelului și va constitui Anexa 1 la SDL – 

Acord de parteneriat + HCL/ alte documente justificative. 

 

CAPITOLUL III: Analiza SWOT (analiza punctelor tari, punctelor slabe, 
oportunităților și amenințărilor - Max. 5 pag. 

                                                           
7
 Analiza SWOT se va realiza la nivelul întregului teritoriu acoperit de parteneriat în integralitatea sa, și nu la 

nivel de UAT. 

După elaborarea analizei diagnostic  a teritoriului, pornind de la informaţiile obţinute, se 

vor identifica principalele puncte tari/slabe (interne teritoriului) şi oportunităţi/amenințări 

(externe teritoriului) pentru fiecare categorie, care va fi analizată în mod unitar la nivelul 

întregului teritoriu acoperit de parteneriat7, după modelul următor: 

ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI 
........... 

PUNCTE SLABE 
.............. 

OPORTUNITĂȚI 

............. 

AMENINȚĂRI 

.............. 
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CAPITOLUL IV: Obiective, priorităţi și domenii de intervenție - Max. 3 pag.         

 

Prin consultări între toţi partenerii relevanți (publici, privaţi, ONG) din teritoriul respectiv 

şi pe baza analizei diagnostic (prezentarea teritoriului) și analizei SWOT, se vor stabili 

măsurile relevante care asigură îndeplinirea nevoilor identificate pentru teritoriul vizat, 

care trebuie să contribuie la îndeplinirea obiectivelor, priorităților Uniunii Europene în 

materie de dezvoltare rurală și implicit la domeniile de intervenție ale acestora.  În 

această etapă trebuie să fie implicaţi toţi actorii cheie din teritoriu. 

Dacă parteneriatul propune măsuri de infrastructură socială și infrastructură broadband, 
aceste măsuri vor fi lansate cu prioritate și se vor evidenția în planul de acțiune. În situația 
în care, în urma lansării unui apel de selecție, nu se depun proiecte, atunci GAL-ul poate fi 
beneficiarul acestor măsuri, cu respectarea legislației specifice. 
Pentru măsurile de infrastructură socială, pentru asigurarea sustenabilității proiectelor, 
beneficiarii pot solicita finanțare prin Axa 5 POCU, prin depunerea unui proiect distinct cu 
respectarea condițiilor specifice POCU. 
Atenție! Prin aceste proiecte nu pot fi finanțate infrastructuri de tip rezidențial. 
 
În elaborarea măsurilor de infrastructură socială și a celor dedicate minorităților, 
parteneriatul trebuie să aibă în vedere evitarea segregării. Pentru aceasta, pot fi luate în 
considerare următoarele criterii care pot conduce la identificarea comunităților segregate, 
aflate în sărăcie: 
- așezare aflată la o distanță apreciabilă de restul așezărilor, distanță care este greu 
de acoperit din cauza calității proaste a drumurilor, a lipsei mijloacelor de transport sau 
din cauza altor factori care pot îngreuna deplasarea în anumite condiții, de exemplu 
drumuri impracticabile atunci când condițiile meteo sunt nefavorabile (ploaie, ninsoare), 
așezări despărțite printr-o graniță naturală (râu, deal) sau de alte “granițe” (de genul 
căilor ferate) care se constituie un pericol; 
- lipsa utilităților de bază (apă, canal, electricitate); 
- lipsa, calitatea proastă sau distanța mare (neacoperită de mijloace de transport) 
până la unități de infrastructură socială (școli, unități medicale); existența unei 
infrastructuri segregate (de ex. școli sau clase în care învață numai copii romi) în condițiile 
în care structura populației nu justifică acest lucru; 
- calitatea foarte proastă a locuințelor (locuințe insalubre, nesigure, densitate 
mare); 
- preponderența unei anumite etnii (în special a romilor);  
- așezări informale (locuitorii nu dețin acte de proprietate); 
- așezări situate într-un teritoriu neadecvat locuirii (pe malul râurilor, sub liniile de 
înaltă tensiune, lângă gropi de gunoi, etc); 

Notă! În analiza SWOT vor fi analizate elementele definitorii în ceea ce privește teritoriul, 

populația, activitățile economice, organizarea instituțională și socială și alte elemente care 

reies din analiza diagnostic (Capitolul I), ca fiind elemente specifice. Aceste elemente 

specifice se vor regăsi direct sau indirect în prioritățile, domeniile de intervenție  și  

măsurile stabilite în SDL. 

Toate aceste elemente, inclusiv contribuția la obiectivele de dezvoltare rurală, vor 

demonstra coerența SDL. 
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- clasificarea (percepția) așezării ca fiind o așezare segregată de către populația 
majoritară, de către membrii comunității segregate sau de către autoritățile publice 
locale; 
-           studii și hărți existente care identifică comunitățile segregate. 
 

În cadrul acestui capitol, vor fi descrise: 

- obiectivele, prioritățile de dezvoltare rurală și domeniile de intervenție 

fundamentate pe baza analizei diagnostic a teritoriului și a analizei SWOT (vezi 

Tabelul 1: Obiective, priorități și domenii de intervenție prezentat în secțiunea 

”Introducere”); 

- măsurile incluse în strategie, corelate cu domeniile de intervenție, prioritățile și 

obiectivele de dezvoltare rurală. Se vor menționa pentru fiecare măsură indicatorii 

specifici (cantitativi și calitativi), precum și contribuția măsurilor identificate la 

obiectivele transversale - Mediu şi climă, Inovare (dacă e cazul);  

- ierarhizarea priorităților și a măsurilor propuse, reflectată inclusiv prin alocarea 

financiară ce va fi exprimată procentual în Planul de finanțare; 

- caracterul integrat și inovator al strategiei. 
 
Din descriere trebuie să reiasă logica intervenției (”schimbarea așteptată” prin măsurile 
propuse). Tabelul de mai jos redă schematic logica intervenției în PROGRAMARE: 
 

Obiectivul de 
dezvoltare 
rurală 1  
 
Obiective 
transversale 

Priorități de 
dezvoltare 
rurală → 

Domenii de 
Intervenție  → 

Măsuri  → Indicatori de 
rezultat 

P1 1A   

1B   

.....   

..... ......   

Obiectivul de 

dezvoltare 

rurală 2 

 

Obiective 

transversale 

Priorități de 

dezvoltare 

rurală → 

Domenii de 

Intervenție  → 

Măsuri  → Indicatori de 

rezultat 

P2 2A   

2B   

.....   

.... ....   

Obiectivul de 

dezvoltare 

rurală 3 

 

Obiective 

transversale 

Priorități de 

dezvoltare 

rurală → 

Domenii de 

Intervenție  → 

Măsuri  → Indicatori de 

rezultat 

P6 6A   

6B   

.....   

..... ......   
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Notă! Logica intervenției se va completa în forma tabelară prezentată mai sus, în baza 

Tabelului 1: Obiective, priorități și domenii de intervenție din cadrul secțiunii 

”Introducere” și Tabelului 2: Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de 

intervenție de mai jos, în funcție de obiectivele, prioritățile, domeniile de intervenție,  

măsurile și indicatorii de rezultat identificate în SDL.  

INDICATORI 
 
Atât indicatorii locali care vor fi stabiliți în conformitate cu specificul local, cât și 
indicatorii obligatorii specifici domeniilor de intervenție prezentați în Tabelul 2: Indicatori 
de monitorizare specifici domeniilor de intervenție vor fi monitorizați în implementare, 
conform informațiilor ce vor fi comunicate de AM.  
 
Tabelul 2: Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de intervenție 
 

Domenii de 
intervenție 

Indicator de monitorizare 

1A - 

1B Numărul total de operațiuni de cooperare 
sprijinite în cadrul măsurii de cooperare 
[articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 
1305/2013] 

1C Numărul total al participanților instruiti 

2A, 2B Numărul de exploatații agricole/beneficiari 
sprijiniți 

3A, 3B Numărul de exploatații agricole care primesc 
sprijin pentru participarea la sistemele de 
calitate, la piețele locale și la circuitele de 
aprovizionare scurte, precum și la 
grupuri/organizații de producători 

4A, 4B, 4C Suprafață totală agricolă (ha) 

4A, 4B, 4C Suprafață totală forestieră (ha) 

5A Suprafață totală (ha) 

5B, 5C Totalul investițiilor  

5D Suprafața totală sau UVM în cauză   

5E Suprafață totală 

6A Locuri de muncă create 

6B Populație netă care beneficiază de 
servicii/infrastructuri îmbunătățite 

6C Populație netă care beneficiază de servicii 
TIC 
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CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor - Max. 5 pag./ măsură     

   Demonstrarea valorii adăugate 

     Caracterul integrat și inovator 

Prezentarea măsurilor se va realiza prin identificarea tuturor măsurilor din cadrul 
strategiei, cu codificarea aferentă, în funcție de contribuția acestora la domeniul de 
intervenție. 

Atenție! GAL va trebui să implementeze toate măsurile propuse în SDL. Nerespectarea 
acestor obligații va influența în mod negativ evaluarea intermediară a GAL. 
 

Fiecare măsură va fi ulterior prezentată distinct, conform următorului model de fișă: 

MODEL FIȘA MĂSURII  

Denumirea măsurii – CODUL Măsurii -  Măsura / DI   (ex. de codificare: M1 / 1A; M2 / 3A) 

Tipul măsurii: INVESTIȚII 

                      SERVICII 

                      SPRIJIN FORFETAR 

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

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

transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL 

 

Se va realiza o scurtă justificare și corelare cu analiza SWOT a alegerii măsurii propuse în 

cadrul SDL. 

Obiectiv(e) de dezvoltare rurală ___: se completează cu obiectivele de dezvoltare rurală 

ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4, la care contribuie.  

Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii ___: se completează cu obiectivele specifice/locale 

ale măsurii.  

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

(se completează cu prioritatea/prioritățile din SDL). 

Măsura corespunde obiectivelor art. ______din Reg. (UE) nr. 1305/2013 (pentru măsurile 

care pot fi asimilate unui articol din Titlul III: Sprijinul pentru dezvoltarea rurală al Reg. 

(UE) nr. 1305/2013). 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție ___ (se menționează domeniul principal de 

intervenție al măsurii, unul dintre cele prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013). 

Notă! Măsura poate contribui și la un DI secundar, dar aceasta va fi încadrată pe DI 
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principal la care contribuie. 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: ___ (se 
menționează unul sau mai multe dintre obiectivele transversale legate de inovare, de 
protecția mediului și de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea, în 
conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).  
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: ___  
Sinergia cu alte măsuri din SDL:  _______ 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

 

În această secțiune va fi indicată valoarea adăugată a măsurii, mai exact modalitatea în 

care prin această măsură se vor finanța proiecte care aduc plus-valoare 

teritoriului/comunității locale și relevanța măsurii în cadrul SDL. 

Valoarea adăugată poate fi evidențiată inclusiv prin intermediul condițiilor specifice de 

eligibilitate și selecție, stabilite în concordanță cu specificul local, așa cum reiese din 

analiza diagnostic a teritoriului și indicatorii specifici. 

 
3. Trimiteri la alte acte legislative 

 
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

 
Pot fi: 
- Societate civilă 
- Entități private  
- Entități publice 
- GAL-uri - pentru anumite operațiuni de interes public (ce vizează minorități, 
infrastructură socială și broadband) pentru comunitate și teritoriul respectiv identificate în 
SDL, pentru care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică măsuri de 
evitare a conflictului de interese.  

 
5. Tip de sprijin  

 
Se va stabili în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013. 
• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv 

•        Sumă forfetară – se va respecta plafonul prevăzut în PNDR pentru măsurile la care se 
aplică acest tip de sprijin 

• Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții 
echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate 
cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  
 
Sunt eligibile toate tipurile de operațiuni care sunt în concordanță cu regulile generale din 
Regulamentele Europene, prioritățile stabilite pentru dezvoltarea locală – LEADER și 
obiectivele și prioritățile stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală. 
Pentru a stabili tipurile de acțiuni eligibile și neeligibile, trebuie să se țină cont de 
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următoarele: 
- art. 65 din Reg. (UE) nr. 1303/2013;  
- art. 69(3) din Reg. (UE) nr. 1303/2013;  
- art. 45 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 
- art. 13 din Reg. (UE) nr. 807/2014; 
- prevederile din Ghidul Solicitantului; 
- prevederile din PNDR – cap. 8.1 și fișa tehnică a sub-măsurii 19.2; 
- aspectele privind demarcarea și complementaritatea operațiunilor; 
- respectarea regulilor schemei de ajutor de minimis (dacă este cazul). 
 
Pentru proiectele finanțate prin sub-măsura 19.2 (investiții/servicii) se vor respecta 
prevederile aplicabile LEADER  din Hotărârea Guvernului nr. 226 din 2 aprilie 2015 privind 
stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de 
dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la 
bugetul de stat. 

 
7. Condiții de eligibilitate 

 
Se vor menționa condițiile de eligibilitate specifice măsurii corelate cu obiectivele 
măsurii, cu respectarea condițiilor generale de eligibilitate aplicabile tuturor măsurilor 
(conform Regulamentelor Europene, prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 
226/2015 și PNDR 2014-2020). 
 
Măsurile trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în SDL. 
Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul SDL 
trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL. Ca excepție, pentru anumite proiecte de servicii 
(ex.: formare profesională, informare, organizare evenimente), care vor fi detaliate în 
documentele specifice de implementare, cheltuielile pot fi eligibile și pentru acțiuni 
realizate în afara teritoriului GAL, dacă beneficiul sprijinului se adresează teritoriului GAL. 

 
8. Criterii de selecție 

 
Selecția proiectelor de către GAL-uri se bazează pe evaluări documentate care 
demonstrează soliditatea și corectitudinea deciziei în ceea ce privește criteriile coerente 
și relevante. Parteneriatul va stabili criterii de selecție adecvate specificului local, care 
sunt în conformitate cu obiectivele prevăzute în SDL. 
Criteriile de selecție care permit ierarhizarea cererilor de finanțare se vor stabili astfel 
încât sprijinul să fie canalizat către acele proiecte care corespund cu necesitățile 
identificate, cu analiza SWOT și cu obiectivele stabilite în SDL (se poate acorda prioritate 
proiectelor în funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și indicatorilor din 
SDL). Nu este necesară atribuirea unor punctaje pentru criteriile de selecție prevăzute în 
SDL, având în vedere că pe parcursul implementării, prioritizarea poate fi diferită în 
funcție de evoluția situației la nivel local.  
 
Criteriile de selecție vor respecta prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce 
priveşte tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și 
direcționarea măsurilor în conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare 
rurală. 

 
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 

 



 
 

Ghidul Solicitantului pentru participarea la Selecția Strategiilor de Dezvoltare Locală  
Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va 
realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR. Page 33 
 

În această secțiune parteneriatul va descrie elementele care au contribuit la stabilirea 
cuantumului sprijinului și la aplicarea unei intensități ale sprijinului specifice. 
Ponderea maximă a intensității sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor 
eligibile este de până la 100% - indiferent de tipul sprijinului, valoarea eligibilă aferentă 
unui proiect va fi de maximum 200.000 de euro (sumă nerambursabilă). 
Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor 
Regulamentului UE nr. 1407/2013. 
Pentru măsurile care se regăsesc în obiectivele măsurilor de dezvoltare rurală, 
parteneriatul va stabili intensitatea sprijinului în limita maximă prevăzută în Regulamentul 
(UE) nr. 1305/2013, iar pentru măsurile cu sumă forfetară se va respecta plafonul prevăzut 
în PNDR pentru măsurile la care se aplică acest tip de sprijin 
 
Intensitatea sprijinului pentru măsurile ce vor fi finanțate prin LEADER  va fi stabilită de 
parteneriate astfel: 

  • pentru operațiunile generatoare de venit: până la 90%; 
• pentru operațiunile generatoare de venit  cu utilitate publică – până la  100%; 
• pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%. 

 
Intensitatea și valoarea sprijinului vor fi stabilite de către fiecare parteneriat în funcție 
de: 

• obiectivele și prioritățile SDL; 

• specificul local (ex: interes colectiv, importanța strategică, accesul public la 

rezultatele proiectului, caracteristicile inovatoare ale proiectului la nivel local, 

bugetul disponibil etc.). 

Se recomandă aplicarea unei contribuții private pentru responsabilizarea 

beneficiarilor.   

 

10. Indicatori de monitorizare 
 
Se vor stabili indicatorii specifici domeniului de intervenție corespunzător măsurii conform 
Tabelului 2: Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de intervenție din secțiunea 
”Obiective, priorități și domenii de intervenție”.  
Parteneriatul poate propune și indicatori suplimentari specifici teritoriului, asumați de 
parteneriat, care vor fi monitorizați pe parcursul perioadei de implementare a SDL și 
care vor constitui criteriu de evaluare a performanțelor viitorului GAL. 
 
Se va indica distinct indicatorul specific LEADER – crearea de locuri de muncă. 
 

 

 

 

 

 



 
 

Ghidul Solicitantului pentru participarea la Selecția Strategiilor de Dezvoltare Locală  
Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va 
realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR. Page 34 
 

CAPITOLUL VI: Descrierea complementarității și/sau contribuției la obiectivele 
altor strategii relevante (naționale, sectoriale, regionale, județene etc.) - Max. 
3 pag. 

În această secțiune se va descrie complementaritatea măsurilor din cadrul SDL cu 

strategiile relevante pentru teritoriul vizat (se vor indica prin note de subsol 

legăturile/conexiunile cu strategiile menționate). 

Întrucât ”Dezvoltarea Locală plasată sub responsabilitatea comunității” reprezintă o 
abordare teritorială aplicabilă fondurilor Structurale și de Investiții, pot fi cazuri în care, 
neexistând demarcare teritorială, să se suprapună spre exemplu 2 teritorii aferente unor 
parteneriate care elaborează o strategie specifică LEADER și o strategie în domeniul 
pescuitului. Cele două tipuri de strategii pot coexista în acelaşi spaţiu, cu condiția ca 
acestea să fie complementare, să existe coordonare și să se urmărească sinergiile propuse 
în teritoriul pe care există suprapunere. 

În acest sens, parteneriatul trebuie să demonstreze existența mecanismelor de coordonare 

în ceea ce privește elaborarea și implementarea strategiei de dezvoltare locală, 

procedurile operaționale, detaliile legate de funcționarea parteneriatului și ariile de 

intervenție acoperite, în cazul în care a fost posibilă identificarea unui asemenea FLAG sau 

parteneriat pe durata elaborării SDL de către parteneriat. 

 

CAPITOLUL VII: Descrierea planului de acțiune - Max. 3 pag. 

În această secțiune parteneriatul va prezenta un plan de acțiune general care va cuprinde 

întreaga perioadă de implementare a SDL și care va prezenta informații privind:  

a)    calendarul estimativ de activități - termenele de realizare a acţiunilor (semestrial); 

(ex.: perioada estimativă de animare, de lansare și derulare a apelurilor de selecție, de 

evaluare și selecție a proiectelor, etc.); 

b) responsabilii pentru implementarea acțiunilor (personal angajat/servicii 

externalizate/parteneri etc.); 

c)    resursele financiare și materiale necesare pentru desfășurarea acțiunilor propuse 

(bugetul alocat costurilor de funcționare GAL și resursele externe utilizate corelate cu 

acțiunile propuse);  

 

Notă! Dacă parteneriatul propune măsuri de infrastructură socială și infrastructură 
broadband, aceste măsuri vor fi lansate cu prioritate și se vor evidenția în planul de 
acțiune.  
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CAPITOLUL VIII: Descrierea procesului de implicare a comunităților locale în 
elaborarea strategiei  - Max. 2 pag. 

 

Solicitantul trebuie să descrie toate activitățile care au fost realizate (conform Raportului 

final de activitate, în cazul în care a beneficiat de sprijin în cadrul sub-măsurii 19.1 

”Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”), respectiv 

activitățile de animare, întâlnirile cu partenerii și alte activități care au facut parte din 

procesul de implicare a comunităților locale în elaborarea SDL. 

Activitățile minime obligatorii care asigură implicarea comunității în elaborarea SDL sunt 

următoarele: 

-  cel puțin o activitate de animare la nivelul fiecărei UAT din cadrul teritoriului; 

- convocarea a cel puțin trei întâlniri ale partenerilor la nivelul teritoriului, în UAT 

reprezentativă(e).  

Procesul de animare a teritoriului şi de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală va fi 

consemnat în documente justificative (de tipul: minute, procese verbale, chestionare etc.) 

și vor constitui în Anexa 6 la SDL - Documente justificative privind animarea. În etapa de 

animare și elaborare a SDL, trebuie să se asigure promovarea egalității dintre bărbați și 

femei și a integrării de gen, cât și prevenirea oricărei discriminări pe criterii de sex, 

origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. 
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CAPITOLUL IX: Organizarea viitorului GAL - Descrierea mecanismelor de 
gestionare, monitorizare, evaluare și control a strategiei  - Max. 5 pag. 

 

În acest capitol se vor descrie mecanismele de gestionare, monitorizare, evaluare și 

control a SDL, dar și mecanismul de monitorizare pentru proiectele selectate de GAL. 

În Regulamentul de Organizare și Funcționare trebuie să se regăsească cel puțin 

activitățile prevăzute în art. 34 al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, precum și 

activitățile prevăzute în planul de acțiune. 

Sarcinile ce revin GAL, conform art. 34 al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 sunt 

obligatorii și esențiale pentru implementarea cu succes a SDL și vizează: 

• consolidarea capacității actorilor locali relevanți de a dezvolta și implementa 

operațiunile, inclusiv promovarea capacităților lor de management al proiectelor; 

• conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor 
criterii obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor, care să evite conflictele de 
interese, care garantează că cel puțin 51% din voturile privind deciziile de selecție sunt 
exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități publice și permite selecția prin 
procedură scrisă;  
• asigurarea, cu ocazia selecționării operațiunilor, a coerenței cu strategia de 
dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, prin acordarea de prioritate 
operațiunilor în funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și țintelor strategiei; 
• pregătirea și publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente de 
depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selecție; 
• primirea și evaluarea cererilor de finanțare și cererilor de plată depuse;  
• selectarea operațiunilor, stabilirea cuantumului contribuției și prezentarea 
propunerilor către organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilității înainte de 
aprobare; 
• monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală plasate sub 
responsabilitatea comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități 
specifice de evaluare în legătură cu strategia respectivă. 
 

Echipa de implementare a SDL poate avea următoarea componenţă orientativă: 

a) Manager (responsabil administrativ) – coordonează activitatea GAL atât sub aspect 

organizatoric cât şi al respectării procedurilor de lucru; 

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

financiare – contabile a GAL-ului; 

c) Responsabili cu animarea teritoriului – desfăşoară activităţi de animare pentru 
promovarea acţiunilor GAL; 
d) Responsabili cu activităţile de monitorizare; 
e) Responsabili cu verificarea şi selecţia proiectelor ce se vor implementa, numărul 
acestora fiind stabilit în funcție de complexitatea activităților la nivelul GAL; 
f) Consultanţi externi – în funcţie de necesităţi pentru buna desfăşurare a activităţilor GAL; 
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În cazul în care anumite activități nu vor fi externalizate ulterior și vor fi îndeplinite de 
persoane angajate în baza unui contract individual de muncă, se vor atașa fișe de post care 
vor constitui Anexa 8 la SDL.  

Angajarea personalului se va efectua cu respectarea Codului Muncii, precum și a 
legislației cu incidență în reglementarea conflictului de interese. 

Pentru personalul propriu, parteneriatul va prezenta o organigramă.  

Evaluarea implementării SDL reprezintă o sarcină obligatorie pentru GAL-uri, conform art. 
34 din Reg. (UE) nr. 1303/2013. Astfel, fiecare parteneriat trebuie să includă mențiunea că 
va elabora un Plan de Evaluare care să descrie modalitatea prin care se va realiza 
evaluarea SDL. 

 

CAPITOLUL X: Planul de finanțare al strategiei – Max. 1 pag. 

Suma publică totală alocată pentru Strategiile de Dezvoltare Locală  este de 563.516.557 
Euro. 
Planul de finanțare al SDL va fi constituit din: 

• Componenta A – Valoarea aferentă teritoriului și populației acoperite de 
parteneriat, respectiv 19,84 Euro/locuitor și 985,37 Euro/km². 
• Componenta B – Valoarea  aferentă nivelului de calitate obținut în urma 
procesului de evaluare și selecție, exprimată în Euro.  

În această secțiune se va prezenta algoritmul de calcul pentru stabilirea valorii 
componentei A. Valorile aferente fiecărei priorități se vor aloca în funcție de ierarhizarea 
acestora în SDL. Viitorul GAL va trebui să aloce și o valoarea indicativă pentru fiecare 
măsură propusă, corelată cu nevoia identificată în analiza diagnostic, analiza SWOT și 
indicatorii de rezultat stabiliți.  

În completarea  planului de finanțare, solicitantul trebuie să țină seama că la nivelul 
fiecărei strategii de dezvoltare locală, costurile de funcționare și de animare pentru 
fiecare SDL nu trebuie să depășească 20% (25% pentru Delta Dunării) din costurile publice 
totale efectuate pentru această strategie. Planul de finanțare se completează conform 
modelului și constituie Anexa 4 la SDL. 

 

CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul 

SDL - Max. 2 pag. 

 

În această secțiune se va descrie procedura de evaluare și selecție, care va cuprinde 
informații referitoare la componența și obligațiile Comitetului de Selecție și ale Comisiei 
de Soluționare a Contestațiilor, informații legate de primirea și evaluarea proiectelor, 
selecția proiectelor, rapoartele de selecție etc. Selecţia proiectelor în cadrul GAL va fi 
realizată de către un Comitet de Selecţie, format din membrii parteneriatului. La selecţia 
proiectelor, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, 
este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din parteneri, din care 
peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă. 
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Tabel cu componența Comitetului de Selecție : 

PARTENERI PUBLICI % 

Partener8 Funcţia în CS Tip /Observaţii 

   

   

PARTENERI PRIVAŢI % 

Partener8 Funcţia în CS Tip /Observaţii 

   

   

SOCIETATE CIVILĂ % 

Partener8 Funcţia în CS Tip /Observaţii 

   

   

PERSOANE FIZICE RELEVANTE (maximum 5%) 

Partener8 Funcţia în CS Tip /Observaţii 

   

   

 

CAPITOLUL XII: Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de 
interese conform legislației naționale - Max. 1 pag. 

Descrierea mecanismelor în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

66/2011. 

Pentru a garanta transparenţa în procesul decizional şi pentru a evita orice potenţial 

conflict de interese, în modelul de implementare trebuie să existe o separare adecvată a 

responsabilităţilor. Cei implicaţi în elaborarea proiectului nu pot fi implicaţi în procesul de 

selecţie sau de aprobare a acestuia. Cei implicaţi în elaborarea, evaluarea, selecţia sau 

aprobarea proiectului nu trebuie să fie implicați în activităţi de verificare a cererilor de 

plată.  

  

 

 

 

                                                           
8 Nu se vor nominaliza persoanele desemnate, fiind menționate numai entitățile care vor face parte din 
Comitetul de Selecție, cu excepția persoanelor fizice ce au calitatea de parteneri. 
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CAPITOLUL 4: SELECŢIA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

4.1 Criterii de selecție 

Nr. 
crt. 

Principii şi criterii de selecție pentru selecția SDL Referințe Punctaj 

1. Principiul selecției teritoriilor cu densitatea redusă, 
cu zone dezavantajate în conformitate cu hărțile 
identificate în PNDR sau/și cu zone cu potențial 
natural (NATURA 2000, HNV); 

 Max. 13 
puncte 

CS 1.1. Teritoriul acoperit de parteneriat în care 
densitatea medie a populației este mai mică sau egală 
cu 75 loc./km². 

Punctajul se acordă fracționat. Informația se preia din 
Fișa de prezentare a teritoriului. Dacă teritoriul are: 

- densitatea populației între 45-75 loc./km2;  

- densitatea populației mai mică de 45 loc./km2.  

Notă! informația trebuie să aibă la bază surse oficiale 

furnizate de INS. Densitatea se calculează în ansamblul 

teritoriului (populație totală/suprafață totală). 

Anexa 2 la SDL Max. 5 
puncte 

 

3 puncte 

5 puncte 

CS 1.2. Teritoriul acoperit de parteneriat cuprinde 
zone sărace. 

Punctajul se acordă fracționat. Informația se preia din 

Fișa de prezentare a teritoriului. Pentru verificare, se 

va utiliza documentul suport ”Lista UAT-urilor cu 

valorile IDUL corespunzătoare” care a stat la baza 

Studiului ”Furnizarea de contribuții pentru elaborarea 

unui proiect de strategie națională și plan de acțiuni 

privind incluziunea socială și reducerea săraciei (2014-

2010)” și  a Raportului ”Orașe competitive-Remodelarea 

geografiei economice a României” elaborat în baza unui 

contract susținut de Banca Mondială, disponibil pe 

pagina de internet www.madr.ro, secțiunea LEADER. 

- Dacă cel puțin un UAT din teritoriul acoperit de 
parteneriat are IDUL mai mic sau egal cu 55;   

 
- Dacă mai multe UAT-uri  au IDUL mai mic sau 

egal cu 55.  

Anexa 2 la SDL Max. 4 
puncte 

Aaaaaaaaaa
aaaa 

 

 

 

 

3 puncte 

 

4 puncte 

 

 

http://www.madr.ro/


 
 

Ghidul Solicitantului pentru participarea la Selecția Strategiilor de Dezvoltare Locală  
Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va 
realiza în mod gratuit şi doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR. Page 40 
 

CS 1.3. Teritoriul acoperit de parteneriat cuprinde 
zone Natura 2000 și/sau zone cu valoare naturală 
ridicată (HNV). 

Punctajul se acordă fracționat. Informația se preia din 
Analiza diagnostic și se verifică cu lista ariilor naturale 
protejate Natura 2000 și lista zonelor cu valoare 
naturală ridicată (HNV), disponibile pe pagina de 
internet www.madr.ro, secțiunea LEADER. 

- Dacă suprafața parțială/integrală a cel puțin 
unui UAT din teritoriul acoperit de parteneriat 
se încadrează într-una dintre categoriile 
menționate;   
 

- Dacă suprafața parțială/integrală a cel puțin 
unui UAT din teritoriul acoperit de parteneriat 
se încadrează în cele două categorii.  

 

Anexa 2 la SDL 

Capitolul I din 
SDL 

Max. 4 
puncte 

 

 

 

 

3 puncte 

 

4 puncte 

2. Principiul selecției parteneriatelor care au în 
componență preponderent sectorul privat și societate 
civilă, organizații a unei minorități locale – inclusiv 
minoritatea romă, organizații ale tinerilor, mediului 
și a femeilor, forme asociative, relevante pentru 
teritoriu; 

În cazul în care o organizație parteneră 
reprezintă interesele atât a unei minorități 
locale cât și a tinerilor și/sau a femeilor, se va 
acorda punctaj pentru fiecare criteriu CS 2.2, CS 
2.3. și CS 2.4. 

 Max. 19 
puncte 

CS 2.1. Ponderea partenerilor privaţi şi ai 
reprezentanţilor societăţii civile depășește 65% în 
parteneriat. 

Informația se preia din Componența Parteneriatului. 
Criteriul se consideră îndeplinit dacă ponderea 
partenerilor privaţi şi ai reprezentanţilor societăţii 
civile (inclusiv partenerii reprezentând persoanele 
fizice relevante din teritoriu) din total parteneriat 
depășește 65%. 

Anexa 3 la SDL 3 puncte 

CS 2.2. Parteneriatul cuprinde cel puțin o organizație 
non-guvernamentală care reprezintă interesele unei 
minorități locale existente la nivelul teritoriului 
acoperit de parteneriat. 

Anexa 3 la SDL 

Anexa 7 la SDL 

4 puncte 

http://www.madr.ro/
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Informația se verifică pe baza Actului constitutiv al 
organizației respective, a Componenței Parteneriatului 
și a documentului privind reprezentarea minorităților 
”Populația stabilă după etnie-județe, municipii, orașe, 
comune - Recensământul populației și locuințelor 2011” 
(conform INS), disponibil pe pagina de internet 
www.madr.ro, secțiunea LEADER.  

Punctajul se acordă dacă se îndeplinesc cumulativ 
următoarele condiții: 

- parteneriatul cuprinde cel puțin o organizație care 
reprezintă interesele unei minorități locale, cu 
sediu/sediu secundar/sucursală/filială în teritoriul 
acoperit de parteneriat, constituită juridic anterior 
lansării apelului de selecție a SDL; 

- populația a căror interese este reprezentată de 
organizația respectivă este prezentă în cel puțin o UAT 
din teritoriul acoperit de parteneriat. Prezența 
minorităților locale se documentează în baza datelor 
INS și se prezintă în analiza diagnostic. 

Notă! nu se punctează organizațiile partidelor politice. 

 

CS 2.3. Parteneriatul cuprinde cel puțin o organizație 
care reprezintă interesele tinerilor. 

Informația se verifică pe baza Actului constitutiv și a 
Componenței Parteneriatului. Punctajul se acordă în 
cazul în care parteneriatul cuprinde cel puțin o 
organizație care reprezintă interesele tinerilor, cu 
sediu/sediu secundar/sucursală/ filială în teritoriul 
acoperit de parteneriat, constituită juridic anterior 
lansării apelului de selecție a SDL.  

Notă! nu se punctează organizațiile de tineret ale 
partidelor politice. 

Anexa 3 la SDL 

Anexa 7 la SDL 

3 puncte 

CS 2.4. Parteneriatul cuprinde cel puțin o organizație 
care reprezintă interesele femeilor. 

Informația se verifică pe baza Actului constitutiv și a 
Componenței Parteneriatului. Punctajul se acordă în 
cazul în care parteneriatul cuprinde cel puțin o 
organizație care reprezintă interesele femeilor, cu 
sediu/sediu secundar/sucursală/filială în teritoriul 
acoperit de parteneriat, constituită juridic anterior 
lansării apelului de selecție a SDL. 

Anexa 3 la SDL 

Anexa 7 la SDL 

3 puncte 

http://www.madr.ro/
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Notă! nu se punctează organizațiile de femei ale 
partidelor politice. 

CS 2.5. Parteneriatul cuprinde cel puțin o organizație 
în domeniul protecției mediului. 

Informația se verifică pe baza Actului constitutiv și a 
Componenței Parteneriatului. Punctajul se acordă în 
cazul în care parteneriatul cuprinde cel puțin o 
organizație în domeniul protecției mediului, cu 
sediu/sediu secundar/punct de lucru/sucursală/filială 
în teritoriul acoperit de parteneriat, constituită juridic 
anterior lansării apelului de selecție a SDL. 

Anexa 3 la SDL 

Anexa 7 la SDL 

3 puncte 

CS 2.6. Parteneriatul cuprinde cel puțin o formă 
asociativă înființată conform legislației specifice în 
vigoare, într-un domeniu relevant pentru teritoriul 
respectiv,  cu sediu/punct de lucru/sucursală în 
teritoriul acoperit de GAL, constituită juridic anterior 
lansării apelului de selecție. 

Informația se preia pe baza Actului constitutiv și a 
Componenței Parteneriatului.  Punctajul se acordă în 
cazul în care parteneriatul cuprinde cel puțin o formă 
asociativă recunoscută conform legislației în vigoare, 
într-un domeniu relevant pentru teritoriul respectiv,  cu 
sediu/sediu secundar/punct de lucru/sucursală/filială 
în teritoriul acoperit de GAL/parteneriat. 

Domeniul relevant se verifică în SDL, în principal pe 
baza analizei diagnostic a teritoriului. 

Anexa 3 la SDL 

Anexa 7 la SDL 

Capitolul I din 
SDL 

3 puncte 

3. Principiul selecției strategiilor care conțin intervenții 
în infrastructura socială, acțiuni adresate 
minorităților locale (în special minoritatea romă), 
intervenții în infrastructura de bandă largă, scheme 
de calitate, măsuri care implică asocierea; 

 Max. 23 
puncte 

CS 3.1. SDL prevede cel puțin o măsură dedicată 
investițiilor în infrastructura socială. 

În cazul în care SDL prevede cel puțin o măsură prin 
care se finanțează investiții în infrastructura socială, se 
acordă 5 puncte.  

Includerea măsurilor va trebui justificată în SDL, în 
principal pe baza analizei diagnostic a teritoriului. Se 
urmărește dacă pentru grupul țintă vizat de măsura 

Capitolul I din 
SDL 

Capitolul V din 
SDL 

 

5 puncte 
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propusă, infrastructura socială este insuficient 
dezvoltată sau nu există. 

Se impune ca ulterior finanțării proiectelor de 
infrastructură socială, beneficiarul să asigure 
sustenabilitatea proiectului din surse proprii/alte 
surse de finanțare, recomandabil prin accesarea 
Obiectivului specific 5.2 din cadrul Programului 
Operațional Capital Uman 2014-20209. 

Notă! lansarea cu prioritate a apelurilor de selecție 
pentru proiectele de infrastructură socială, astfel 
încât AM PNDR să furnizeze AM POCU lista acestor 
proiecte. 

CS 3.2. SDL prevede cel puțin o măsură dedicată 
acțiunilor pentru integrarea minorităților locale (în 
special minoritatea romă).        

În cazul în care SDL prevede cel puțin o măsură 
dedicată acțiunilor pentru integrarea minorităților 
locale, se acordă 5 puncte.  

Includerea măsurilor va trebui justificată în SDL, în 
principal pe baza analizei diagnostic a teritoriului, în 
conformitate cu documentul privind reprezentarea 
minorităților ”Populația stabilă după etnie-județe, 
municipii, orașe, comune - Recensământul populației și 
locuințelor 2011” (conform INS), disponibil pe pagina de 
internet www.madr.ro, secțiunea LEADER. 

Notă! În cazul minorității rome10, se pot utiliza și date 
furnizate de alte instituții publice (prefectură, 
primărie, direcția de asistență socială și protecție a 
copilului, inspectorate școlare județene, direcția de 
educație din cadrul primăriilor, etc.). 

Capitolul I din 
SDL 

Capitolul V din 
SDL 

 

5 puncte 

                                                           

9 Investițiile de tip “hard” (infrastructură, construcții, etc.) sunt recomandate pentru că duc la îmbunătățirea 

vieții locuitorilor, inclusiv din zonele segregate. Totuși acestea trebuie să fie însoțite de alte măsuri de tip 

“soft” care să ducă la integrarea grupului vulnerabil pentru care se realizează investiția de tip “hard”. Aceste 

investiții pot fi realizate în sănătate, educație, incluziune socială. Trebuie explicat clar modul în care grupul 

vulnerabil pentru care se face investiția de tip “hard” beneficiază și de investițiile de tip “soft” și cum acestea 

din urmă contribuie la integrarea lor socială. 
10 Numarul oficial al romilor în Romania, conform Recensământului desfășurat în anul 2011, este de 621 600 
persoane.  
http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2013/07/REZULTATE-DEFINITIVE-RPL_2011.pdf  
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/eca/romania/Output%20RO.pdf  
http://www.fundatia.ro/sites/default/files/ro_123_studiu_ro.pdf  
http://www.agentiaimpreuna.ro/files/publicatii/Accesul_romilor_pe_piata_muncii.pdf  

http://www.madr.ro/
http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2013/07/REZULTATE-DEFINITIVE-RPL_2011.pdf
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/eca/romania/Output%20RO.pdf
http://www.fundatia.ro/sites/default/files/ro_123_studiu_ro.pdf
http://www.agentiaimpreuna.ro/files/publicatii/Accesul_romilor_pe_piata_muncii.pdf
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CS 3.3. SDL prevede cel puțin o măsură dedicată 
exclusiv investițiilor în infrastructura de bandă largă.   

În cazul în care SDL prevede cel puțin o măsură 
dedicată exclusiv investițiilor în infrastructura de bandă 
largă, se acordă 5 puncte. 

Includerea măsurilor va trebui justificată în SDL, în 
principal pe baza analizei diagnostic a teritoriului, în 
conformitate cu lista zonelor albe ANCOM, disponibilă 
pe pagina de internet www.madr.ro, secțiunea LEADER.   

Notă! lansarea cu prioritate a apelurilor de selecție 
pentru proiectele de infrastructură de bandă largă. 

Capitolul I din 
SDL 

Capitolul V din 
SDL 

5 puncte 

CS 3.4. SDL prevede o măsură dedicată aplicării 
schemelor de calitate. 

În cazul în care SDL prevede cel puțin o măsură 
dedicată aplicării schemelor de calitate, se acordă 3 
puncte.  

Includerea măsurilor va trebui justificată în SDL, în 
principal pe baza analizei diagnostic a teritoriului, în 
conformitate cu reglementările europene și naționale 
privind sistemele din domeniul calității produselor 
agricole și alimentare. 

Capitoul I din 
SDL 

Capitolul V din 
SDL 

3 puncte 

CS 3.5. SDL prevede o măsură dedicată promovării 
formelor asociative. 

În cazul în care SDL prevede o măsură dedicată 
constituirii și promovării formelor asociative, se acordă 
5 puncte. 

Includerea măsurilor va trebui justificată în SDL, în 
principal pe baza analizei diagnostic a teritoriului. 

Capitolul I din 
SDL 

Capitolul V din 
SDL 

5 puncte 

4. Principiul selecției calității SDL, reflectată inclusiv de 
caracterul inovativ al strategiei. 

 Max. 45 
puncte 

CS 4.1. Sinergia dintre măsurile propuse în SDL. 

Prin SDL se propun mai multe măsuri distincte care 
împreună contribuie la realizarea uneia dintre 
prioritățile strategiei.  

- În SDL sunt incluse cel puțin două măsuri care 
contribuie la aceeași prioritate 

Capitolul IV din 
SDL 

Capitolul V din 
SDL 

Max. 10 
puncte 

 

5 puncte 
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- În SDL sunt incluse mai mult de două măsuri care 
contribuie la aceeași prioritate 

Informația se preia din Prezentarea măsurilor, precum 
și din prezentarea schematică a logicii intervenției. 

10 puncte 

CS 4.2. Complementaritatea intervențiilor propuse în 
SDL. 

Prin SDL se propun măsuri complementare, în sensul că 
beneficiarii direcți ai unei măsuri sunt incluși în 
categoriile de beneficiari direcți/indirecți (grupurile 
țintă) ai altor măsuri.  

- În cazul în care SDL prevede cel puțin o măsură 
complementară cu altă măsură din SDL 

- În cazul în care SDL prevede cel puțin două 
măsuri complementare cu cel puțin o măsură din 
SDL 

Informația se preia din Prezentarea măsurilor, fișele 
tehnice ale măsurilor. 

Notă! Beneficiarii indirecți (grupul țintă) pot fi 
persoane fizice. 

Capitolul V din 
SDL 

Max. 10 
puncte 

 

 

5 puncte 

10 puncte 

CS 4.3. Capacitatea de implementare a SDL. 

Criteriul se punctează fracționat în funcție de 
modalitatea de îndeplinire a atribuțiilor echipei tehnice 
a GAL. Se acordă prioritate parteneriatelor care 
realizează atribuțiile de implementare (management, 
monitorizare, evaluare și control) utilizând resurse 
umane proprii după cum urmează: 

- funcția de management îndeplinită de o persoană 
angajată în baza unui contract individual de 
muncă/minim 4 ore; 

 - funcțiile de management și monitorizare/evaluare 
îndeplinite de două persoane angajate în baza unor 
contracte individuale de muncă/minim 4 ore; 

 - funcțiile de management și monitorizare/evaluare și 
altă atribuție îndeplinite de trei persoane angajate în 
baza unor contracte individuale de muncă/minim 4 ore; 

- funcțiile de management, monitorizare, evaluare și 
altă atribuție îndeplinite de patru persoane angajate în 
baza unor contracte individuale de muncă/minim 4 ore. 

Informația se preia din SDL– Organizarea viitorului GAL. 

Anexa 8 la SDL 

Capitolul VII din 
SDL 

Capitolul IX din 
SDL 

Max. 15 
puncte 

 

 

 

3 puncte 

 

 

6 puncte 

 

10 puncte 

 

15 puncte 
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CS 4.4. Contribuția SDL la realizarea indicatorului 
specific priorității 6B – creare de locuri de muncă. 

Criteriul se va puncta în mod descrescător raportat la 
numărul de locuri de muncă cel mai ridicat propus într-
una dintre SDL – urile depuse, acordându-se 0,5 puncte 
pentru fiecare loc de muncă creat în cadrul proiectelor 
finanțate prin GAL. 

Capitolul IV din 
SDL 

Capitolul V din 
SDL 

Max. 7 
puncte 

CS 4.5. Contribuția măsurilor din cadrul SDL la 
obiectivele transversale. 

Criteriul se consideră îndeplinit dacă în SDL sunt 
propuse măsuri care contribuie la obiectivele 
transversale  ”mediu și climă”. 

Se acordă 3 puncte dacă este inclusă în SDL cel puțin o 
măsură care contribuie la obiectivele transversale.  

Capitolul IV din 
SDL 

Capitolul V din 
SDL 

3 puncte 

TOTAL  100 p 

Punctajul minim de selecție al SDL este de 15 puncte. Sub acest punctaj strategia de 
dezvoltare locală este eligibilă, dar nu este selectată pentru finanțare. 

 
Informații suplimentare despre CS 3.3. 

SDL poate să prevadă o măsură dedicată investițiilor în infrastructura de bandă largă dacă 
cel puțin: 

a) o localitate din teritoriul acoperit de parteneriat se regăsește în Lista zonelor albe 
ANCOM publicată pe pagina de internet www.madr.ro, la secțiunea LEADER. 

Lista localităților indicată la pct. a) reflectă situația de fapt existentă la data de 31 
decembrie 2014, potrivit declarațiilor operatorilor de comunicații electronice. Pe cale de 
consecință, în eventualitatea selectării unei localități din lista indicată la pct. a) se 
impune ca GAL-urile să efectueze o verificare la nivel local 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.  

Localitățile care în secțiunea „Intenții investiții private” din lista localităților indicată la 
pct. a) au completat „DA” reprezintă localități în care operatorii de comunicații 
electronice și-au manifestat intenția, la data de 31 decembrie 2014, de a realiza investiții 
în viitorul apropiat (în următorii 3 ani). În consecință, în aceste localități, cu atât mai mult 
este necesară verificarea specificată mai sus, pentru a se constata dacă au fost inițiate 
investițiile private preconizate. 

Nu este permisă prevederea unei măsuri dedicate investițiilor în infrastructura de bandă 
largă într-o localitate în care există deja cel puțin o rețea de comunicații electronice care 
să asigure viteze de transfer „best effort” de minim 30 Mbps, cu excepția situației în care 

http://www.madr.ro/
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în localitatea vizată de măsură există acoperire cu rețele de comunicații electronice 
bazate pe tehnologiile 3G+(HSPA)/LTE/LTE Advanced11. 

În acest caz, se impune realizarea unei analize suplimentare pentru a justifica necesitatea 
intervenției publice. Această analiză va viza, în principal, condițiile comerciale de 
furnizare a serviciilor de acces la internet la puncte mobile prin intermediul acestor 
rețele. În acest sens puteți solicita suportul Autorității Naționale pentru Administrare și 
Reglementare în Comunicații (în continuare, ANCOM)12  la adresa de poștă electronică: 
relatii_cu_publicul@ancom.org.ro.  

De asemenea, nu este permisă prevederea unei măsuri dedicate investițiilor în 
infrastructura de bandă largă într-o localitate în care în ultima secțiune din lista indicată 
la pct. a) („Investiții MADR prin Submăsura 322 e)”) este completat „MADR”. Aceste 
localități sunt în curs de a fi acoperite de rețele de comunicații electronice finanțate de 
MADR printr-un alt instrument. Se impune ca GAL să verifice la nivel local dacă, contractul 
aferent sub-măsurii 322 e) este reziliat.  

b) prin excepție, o localitate din teritoriul acoperit de parteneriat nu se regăsește în Lista 
zonelor albe ANCOM publicată pe pagina de internet www.madr.ro, la secțiunea LEADER. 
În acest caz trebuie să se dovedească, prin orice mijloc, faptul că localitatea în cauză nu 
beneficiază de acoperire cu rețele de comunicații electronice care să asigure viteze de 
transfer „best effort” de minim 30 Mbps, potrivit obiectivelor pentru anul 2020 din Agenda 
Digitală pentru Europa13.    

Investițiile în infrastructura de bandă largă vor viza: 
- construirea/modernizarea unei rețele de comunicații electronice (rețea de distribuție 
(backhaul) și/sau de acces (buclă locală)) care să asigure viteze de transfer „best effort” 
de minim 30 Mbps; 
- suplimentar, dacă este cazul, construirea unor elemente de infrastructură asociate 
rețelei de comunicații electronice mai sus precizate (precum ar fi stâlpi, piloni, conducte, 
canale etc.).  
 

SDL trebuie să conțină angajamentul GAL-urilor ca înainte de demararea implementării 
măsurii:  
-  să elaboreze, dacă va fi cazul, condițiile în care terții operatori vor beneficia de acces 
deschis14 la elementele de infrastructură și să le supună apoi avizului conform al ANCOM, 
conform dispozițiilor art. 10 alin. (2) și (3) din Legea nr. 154/201215;  
- să implementeze orice solicitări ale ANCOM prevăzute în avizul conform emis potrivit 
dispozițiilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 154/2012.    

                                                           
11

 Adică este completat cu DA în cel puțin una dintre următoarele secțiuni: „Rețea de acces (buclă locală) 

3G+(HSPA)/LTE/LTE Advanced” sau „Rețea de distribuție (backhaul) 3G+(HSPA)/LTE/LTE Advanced” din lista 
localităților indicată la pct. a).   
12

 www.ancom.org.ro  
13

 Disponibilă în limba română la următoarea adresă:  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0245&from=RO (obiectivele sunt 
prevăzute în anexa 2, pag. 45). 
14

 Care se compun din condiții tehnice și economice de acces la elementele de infrastructură asociate rețelelor 
de comunicații electronice. 
15

 Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice, disponibilă pe pagina 
de internet a ANCOM la următoarea adresă: http://www.ancom.org.ro/uploads/links_files/LEGE_2012_154.pdf  

mailto:relatii_cu_publicul@ancom.org.ro
http://www.madr.ro/
http://www.ancom.org.ro/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0245&from=RO
http://www.ancom.org.ro/uploads/links_files/LEGE_2012_154.pdf
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4.2 Derularea etapei de evaluare și selecție a SDL și soluționare a contestațiilor 
Pe parcursul evaluării criteriilor de selecție, expertul poate solicita informații 
suplimentare în vederea clarificării anumitor aspect care conduc la acordarea punctajului.  
În urma evaluării și procesului de selecție, AM-PNDR va elabora raportul intermediar de 
selecție, care va conține informații privind îndeplinirea/ neîndeplinirea criteriilor de 
eligibilitate, punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție și punctajul total. 

Neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate conduce la declararea SDL neeligibilă și la 
eliminarea acesteia din procesul de evaluare și selecție. 

Raportul intermediar de selecție va fi publicat pe pagina de internet www.madr.ro. În 
baza raportului intermediar de selecție, DGDR AM PNDR va notifica aplicanții cu privire la 
rezultatele procesului de evaluare și selecție. Rezultatele pot fi contestate începând cu 
momentul publicării raportului intermediar de selecție, în termen de maximum 5 zile 
lucrătoare de la data confirmării de primire a notificării. Contestațiile semnate de 
reprezentantul/ reprezentantul legal al parteneriatului pot fi depuse la Registratura MADR 
sau transmise prin fax/poștă.  Acestea vor fi soluționate de către o Comisie de Soluționare 
a Contestațiilor numită în acest scop, în termen de 15 zile lucrătoare, cu posibilitate de 
prelungire. 

Vor fi considerate contestaţii şi analizate doar acele solicitări care contestă elemente 
legate de eligibilitatea SDL depusă și/sau punctarea unui/unor criterii de selecţie. 

În urma soluționării contestațiilor, se va elabora și publica raportul de selecție final pe 
pagina de internet www.madr.ro. După publicarea raportului de selecție final AM PNDR va 
determina valoarea unei unități de bonusare și va notifica parteneriatele selectate cu 
privire la valoarea componentei B. În urma notificării, planul de finanțare va fi completat 
de către parteneriat în conformitate cu valorile comunicate de către AM PNDR și va fi 
propus spre avizare. Ulterior avizării planului de finanțare de către AM PNDR, parteneriatul 
nu poate depune contestații. 

Aplicanții selectați vor fi notificați în vederea emiterii autorizării de funcționare a GAL. 
Pentru a obține autorizația de funcționare, parteneriatele fără formă juridică au obligația 
de a se constitui ca asociație conform OG nr. 26/2000.  

CAPITOLUL 5: LEGĂTURI UTILE 

Pe pagina de internet a MADR (www.madr.ro) se pot consulta și descărca: 

- Documente suport: 

 Lista UAT-urilor cu valorile IDUL corespunzătoare; 

 Populația stabilă dupa etnie -județe, municipii, orașe, comune – 
Recensământul populației și locuințelor 2011; 

 Lista zonelor albe ANCOM; 

 Lista ariilor naturale protejate Natura 2000; 

 Lista zonelor cu valoare naturală ridicată (HNV). 
- Anexa 1 - Acord de parteneriat; 
- Anexa 2 - Fișa de prezentare a teritoriului; 
- Anexa 3 - Componența parteneriatului; 
- Anexa 4 - Planul de finanțare. 

http://www.madr.ro/
http://www.madr.ro/
http://www.madr.ro/
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ANEXE LA SDL 

Anexa 1 
 

Acord de parteneriat 

 

Noi, partenerii semnatari ai acestui angajament, acţionând în calitate de responsabili ai 

organismelor reprezentate, desemnăm de comun acord pe (numele și prenumele)  

…………………………………………………………………, în calitate de reprezentant/reprezentant legal al 

parteneriatului …………………………………………………………………………………… să ne reprezinte în 

raport cu autoritățile implicate în procesul de evaluare, selecție și implementare a SDL în 

perioada de programare 2014-2020.  

De asemenea, în cazul în care Strategia de Dezvoltare Locală va fi selectată, ne angajăm 
să ne constituim ca formă asociativă în condițiile Ordonanței 26/2000 (păstrând minim 
componența actuală), <se completează doar în cazul în care nu este constituit juridic>. 
 
 
 
Nr. 

crt. 

Denumirea 

partenerului 

Statutul 

partenerului 

(ONG, SRL, 

autoritate 

publică etc.) 

Numele şi 

prenumele 

reprezentantului/ 

reprezentantului 

legal al 

partenerului 

Funcția 

reprezentantului/ 
reprezentantului 

legal   

Semnătura 

reprezentantului/ 

reprezentantului 

legal și ștampila 

(dacă este cazul) 

Data 

semnării 

Acordului de 

parteneriat 

1       

2       

3       

...

n 

      

 
 

Atenție! 

Acordul de parteneriat este obligatoriu a fi prezentat în original și trebuie să conțină 

minimul informațiilor de mai sus! 
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 Anexa 2 

 

Fișa de prezentare a teritoriului 

 

Codul 

SIRUTA 

Numele localităţii Nr. locuitori Suprafață 

Județ Comuna Oraș nr.loc./comună nr.loc./oraș km2/comună km2/oraș 

                

                

                

                

Total 0 0 0 0 

Total general 0 0 

% locuitori oraşe din total locuitori 
(≤25%) #DIV/0!     

Densitatea #DIV/0! 
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Anexa 3  

Componența parteneriatului 

 

PARTENERI PUBLICI 

Nr. 
crt. 

Denumire 
partener 

Sediul social/sediul secundar/punct de 
lucru/sucursală/ filială (localitate)16 

Obiect de activitate 

1.    

...    

PONDEREA PARTENERILOR PUBLICI DIN TOTAL PARTENERIAT _____% 

PARTENERI PRIVAŢI (inclusiv parteneriat într-un domeniu relevant constituit juridic 
înainte de lansarea apelului de selecție) 

Nr. 
crt. 

Denumire 
partener 

Sediul social/sediul secundar/punct de 

lucru/sucursală/ filială(localitate)16 

Obiect de 
activitate 

1.    

...    

PONDEREA PARTENERILOR PRIVATI  DIN TOTAL PARTENERIAT ____% 

PARTENERI SOCIETATE CIVILĂ (ONG) 

Nr. 
crt. 

Denumire 
partener 

Sediul social/sediul secundar/punct de 

lucru/sucursală/filială (localitate)16 

Obiect de 
activitate17 

1.    

...    

 PONDEREA PARTENERILOR – SOCIETATE CIVILĂ DIN TOTAL PARTENERIAT ____% 

 PARTENERI PERSOANE FIZICE RELEVANTE 

Nr. 
crt. 

Nume și 
prenume 

Domiciliu16 Domeniu de 
activitate relevant 
în raport cu SDL 

1.    

...     

PONDEREA PARTENERILOR – PERSOANE FIZICE RELEVANTE DIN TOTAL PARTENERIAT 
____% (max. 5%) 

 

 

 

 

                                                           
16 Se va completa cu denumirea localității din teritoriul acoperit de parteneriat în care este înregistrat 
sediul/punctul de lucru/etc. Pentru partenerii care nu au sediu/punct de lucru/etc. în teritoriul acoperit de 
parteneriat se menționează localitatea și județul din afara teritoriului în care sunt înregistrați. 
17 Se va evidenția obiectul de activitate care reprezintă interesele unei minorități locale/interesele 
tinerilor/femeilor/ domeniul protecției mediului. 
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Anexa 4 

Planul de finanțare 

 

C
O

M
P
O

N
E
N

T
A

 A
1
8
  

PRIORITATE MĂSURA 
INTENSITATE

A 
SPRIJINULUI 

CONTRIBUȚIA 
PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/ 
MĂSURĂ 

(FEADR + BUGET 
NAȚIONAL) 

EURO 

CONTRIBUȚIA 
PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/
PRIORITATE 

(FEADR + BUGET 
NAȚIONAL) 

EURO 

VALOARE 
PROCENTUA

LĂ21(%) 

1 

      

  
      

2 

      

  
      

3 

      

  
      

4 

      

  
      

5 

      

  
      

6 

      

  
      

Cheltuieli de funcționare și animare20   

 TOTAL COMPONENTA A 0 

C
O

M
P
O

N
E
N

T
A

 B
1
9
  

PRIORITATE MĂSURA 
INTENSITATE

A 
SPRIJINULUI 

CONTRIBUȚIA 
PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/ 
MĂSURĂ 

(FEADR + BUGET 
NAȚIONAL) 

EURO 

CONTRIBUȚIA 
PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/
PRIORITATE 

(FEADR + BUGET 
NAȚIONAL) 

EURO 

VALOARE 
PROCENTUA

LĂ21(%) 

1 

      

  
      

2 

      

  
      

3 

      

  
      

4 

      

  
      

5 

      

  
      

6 

      

  
      

Cheltuieli de funcționare și animare20   

 TOTAL COMPONENTA B 

 TOTAL GENERAL (COMPONENTA A + 
COMPONENTA B) 

 

 

                                                           
18 Va fi completată cu valoarea aferentă teritoriului și populației vizate de SDL exprimată în Euro. 
19 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. 
20 Valoarea nu trebuie să depășească 20% (25% pentru Delta Dunării) din costurile publice totale efectuate 
pentru această strategie. 
21 Va fi indicată valoarea procentuală pe fiecare prioritate raportată la costurile publice totale efectuate 
pentru această strategie. 


