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ANEXE

INTRODUCERE
- Abordarea Leader reprezintă un pilon inovator al politicii agrare comune a Uniunii
Europene stimulând abordări noi şi inovatoare în scopul revitalizării şi dezvoltării
zonelor rurale.Abordarea LEADER rezolvă problemele locale prin acțiunea unui grup
local constituit pe principiul guvernanței. GAL Valea Buzăului s-a constituit pe teritoriul
a 10 localități din județul Buzău și 2 localități din județul Prahova prezentând
principalele caracteristici vizate de intervenția LEADER: teritoriu sărac cu un IDUL
mediu de 54,99, o densitate mică a populației de 31,30 locuitori/km2, o descreștere
demografică de 12,67% (rezultate Recensământ în 2001-47.369 locuitori, iar în
2011-41.363 locuitori), populație îmbătrânită peste media pe țară (20,64% ponderea în
teritoriu față de 16,14% la nivelul țării), toate cele 12 localități sunt caracterizate ca
zone HNV, iar în 7 localități sunt zone Natura 2000. În perioada de animare pentru
realizarea SDL, grupul de acțiune locală a realizat o consultare a teritoriului în
domeniul problematicii acestuia. Principalele probleme în percepția populației
teritoriului (chestionarele completate în activitatea de animare) sunt: 35,43% probleme
legate de piața muncii nefuncțională (29,13% lipsa locurilor de muncă reprezintă
principala problemă a teritoriului), 29,13% calitatea infrastructurii, 20,47% sărăcia și
slaba dezvoltare locală, 11,02 % probleme de comunicare şi informare și 3,93% calitatea
slabă a economiei locale). Principala problemă a teritoriului este nivelul de trai scăzut
cauzat de:
Economia locală nefuncțională caracterizată de: Agricultură neperformantă
(agricultură slab tehnologizată; agricultură de subzistență; infrastructură suport slab
dezvoltată - colectare, prelucrare, circuit scurt; sector alimentar slab dezvoltat inexistență filiere locale; slabă valorificare a produselor locale); Economie locală cu
un sector non-agricol slab dezvoltat (mediu privat nepregătit antreprenorial și slab
dezvoltat; migrația forței de muncă; forță de muncă neadaptată pieței; piață locală
slab dezvoltată, sector de prelucrare a resurselor locale slab dezvoltat și nediversificat;
lipsa facilităților pentru antreprenori); Sector turism slab dezvoltat (lipsa unui
calendar de animare pentru atragere turiști; infrastructură de cazare slab dezvoltată;
lipsa infrastructurii de agrement; lipsa unor politici publice de promovare a
teritoriului).
Nivel IDUL de zonă săracă: Infrastructură și servicii publice deficitar (infrastructură de
bază slab dezvoltată și nemodernizată; patrimoniu public nereabilitat; sistem IT&C slab
dezvoltat; probleme de îmbunătățiri funciare); Infrastructură socială și de agrement de
slabă calitate (infrastructură și servicii sociale slab dezvoltate; economie socială slab
dezvoltată; patrimoniu material clasat degradat; lipsa infrastructurii publice de turism
și agrement); Sector educație și formare neperformant (infrastructură fizică
necorespunzătoare; personal insuficient numeric; lipsa unor programe de formare
adaptate pieței și în domeniul politicilor publice; lipsa unui parteneriat local
administrație publică, societate civilă și mediu economic pentru un învățământ mediu
și
vocațional
adaptat).
Pentru rezolvarea problematicii locale programul LEADER reprezintă instrumentul
adecvat de acțiune. Valoarea adăugată a programului Leader în teritoriul Grupului de

Acţiune Locală Valea Buzăului a fost demonstrată de proiectele implementate în
programarea 2007-2013, proiecte prin care s-au creat noi locuri de muncă, s-au
achiziţionat utilaje, s-a dezvoltat infrastructura şi economia locală, au fost 16 proiecte
ce au dus la instalarea tinerilor în teritoriu prin preluarea și dezvoltarea unor
exploatații agricole, s-a promovat teritoriului prin cele 2 proiecte de cooperare
implementate.
Pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală, Asociația Grupul de Acțiune
Locală (GAL) Valea Buzăului își propune atingerea următoarelor obiective, în
conformitate cu Obiectivele de dezvoltare rurală din Reg. UE nr. 1305/2013, art. 4:
Obiectivul de restructurare și creştere a viabilităţii exploataţiilor agricole.
Gestionarea durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice
Diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea
infrastructurii şi serviciilor pentru îmbunătățirea calităţii vieţii în zonele rurale.
Pentru atingerea obiectivelor prin SDL sunt propuse 11 măsuri care vizează în special
susținerea economiei locale și crearea de noi locuri de muncă (5 măsuri) și
modernizarea infrastructurii și extinderea si a serviciilor publice (4 măsuri). Intre aceste
două pachete de măsuri a fost creat un pachet de măsuri sociale de coeziune (2 măsuri).
Pentru creșterea capacității de implementare a proiectelor atât de către beneficiarii
finali cât și de către echipa de implementare, dar și pentru promovarea teritoriului și a
produselor locale intenționăm să implementam cel puțin două proiecte de cooperare,
dintre care cel puțin unul la nivel național și unul la nivel internațional. Ne bazăm pe
experiența acumulată în exercițiul anterior, când GAL Valea Buzăului a fost coordonator
al unui proiect de cooperare la nivel județean și partener în alt proiect la nivel național.
Pentru succesul implementării acestor proiecte GAL Valea Buzăului a fost recompensat
de MADR cu o Mențiune specială, în cadrul unei gale de premiere a celor mai
performante GAL-uri. Un element esențial al noii SDL îl reprezintă focusarea pe
complementaritatea investițiilor pentru ocuparea grupurilor marginalizate - Măsura 6 cu
Serviciile de bază pentru economie și populația rurală (centre comunitare
multifuncționale) - Măsura 7 și Transferul de cunoștințe Măsura 1. Măsurile
complementare acționează în sinergie cu Soluții inovative pentru o agricultură/
industrie alimentară competitive în teritoriul GAL (Măsura 2), Sprijinul pentru
înființarea şi dezvoltarea de structuri asociative (Măsura 3) și sprijinul în domeniul
Non-agricol (Măsura 5) dar și Dezvoltarea satelor (Măsura 8) constituind un adevărat
dispozitiv de acțiune concertată pentru susținerea economiei locale. Grupul de Acțiune
Locală Valea Buzăului va iniția și susține parteneriate care să faciliteze crearea și
utilizarea unor instrumente financiare locale inovative. Grupul de Acțiune Locală Valea
Buzăului va fi promotorul creării și susținerii unui brand local „Plaiul Buzăului”. Grupul
de Acțiune Locală Valea Buzăului va susține politicile locale de coeziune în teritoriu
acționând în parteneriat cu administrații publice locale pentru utilizarea instrumentelor
puse la dispoziție de Programele Operaționale, în special Programul Operațional Capital
Uman. În acest scop se va acționa complementar prin Investiții pentru ocuparea
grupurilor marginalizate - Măsura 6 și Servicii de baza pentru economie şi pentru
populația rurala (centre comunitare multifuncționale) - Măsura 7. În cadrul măsurii 7
este vizată crearea unei infrastructuri de susținere a economiei sociale în cadrul unui

centru comunitar multifuncțional. Abordarea generală a GAL Valea Buzăului a vizat
rezolvarea/contracararea problemelor teritoriului prin valorificarea resurselor locale
fundamentând acțiunea pe tradiție și restaurarea patrimoniului material și imaterial în
teritoriu.

CAPITOLUL I: Prezentarea teritoriului şi a populației acoperite – analiza diagnostic.
Teritoriul GAL Valea Buzăului este format din 10 localităţi din N-V județului Buzău şi 2
localităţi din N-E şi estul județului Prahova. Județul Buzău este situat în sud – estul
României iar Județul Prahova, vecin județului Buzău, are o asemănare izbitoare din
punct de vedere fizico-geografic cu cea a județului Buzău. Cele 10 localităţi din N-V
județului Buzău sunt: Cislău, Viperești, Calvini, Catina, Chiojdu, Pănătău, Colți, Siriu,
Gura Teghii şi orașul Pătârlagele. Cele două localităţi din județul Prahova sunt Lapoș şi
Starchiojd. Teritoriul se suprapune cu ținutul istoric al PLAIULUI BUZĂULUI ce avea
reședința la Pătârlagele. Plaiul este menționat din secolul al 16-lea, din 1845 făcând
parte din județul Buzău (Marele Dicționar Geografic al României de George Ioan
Lahovari,1899). Plaiul avea 162 de cătune și este menționat în Județele României
Interbelice sub numele de Plasa Buzău cu 156 de sate. Comuna Lapoș din județul
Prahova făcea parte din Plaiul/Plasa Buzăului. Starchiojd a fost întemeiat inițial cu
numele de Chiojdu Mic ca sat pe Bâsca, deci în bazinul Buzăului formând un micro-ținut
funcțional cu localitatea Chiojdu. Fiind întins în zona muntoasă și colinară a bazinului
Buzăului, teritoriul are coerență geografică. Orașul Pătârlagele (din 2004) are funcțiuni
instituționale și sociale de reședință zonală: Judecătorie și Parchet, ANAF, Agenție
Locală de Ocuparea Forței de Muncă, APIA, Spital Pătârlagele, 2 licee. Aceste funcțiuni
care deservesc teritoriul certifică un caracter coerent integrat al GAL Valea Buzăului.
Din punct de vedere economic teritoriul păstrează coerența matricei istorice dată de
poziționarea montană și colinară în curbura Carpaților pe ruta cea mai scurtă ce leagă
Transilvania de Marea Neagră. Zona a fost și rămâne una preponderent agrară bazată pe
creșterea animalelor (în special oi), producția de fructe (în special pruni și mere) și
cultivarea cerealelor (în special porumb). Ramurile tradiționale ale industriei au fost și
rămân: prelucrarea produselor agricole atât tradițional cât și industrial, prelucrarea
lemnului tradițional și industrial, producția materialelor de construcție și construcțiile.
Comerțul sub formă de piață locală a reprezentat permanent o ramură importantă a
economiei locale. Resursele pentru un turism de nișă au fost puțin valorificate (Bâsca Penteleu era interbelic menționată ca stațiune balneară cu ape sulfuroase, izvoare
termale la Siriu) rămânând la stadiul de ramură de potențial. Această matrice
economică se regăsește atât la nivelul GAL Valea Buzăului cât și individual la nivelul
localităților componente. În interiorul teritoriului GAL Valea Buzăului există o zonă
“albă” ce se suprapune peste teritoriul administrativ al orașului Nehoiu, oraș potențial
eligibil Leader, ce are un număr de 10 211 locuitori. Acest oraș este înconjurat de
teritoriul GAL Valea Buzăului, fiind o “enclavă” neexistând posibilitatea intrării în GAL

Valea Buzăului sau intr-un alt GAL. S-a ajuns la această situație întrucât vecin orașului
Nehoiu este orașul Pătârlagele (istoric reședință zonală). Neputând intra în GAL Valea
Buzăului ambele orașe, s-a optat pentru elementul de tradiție reprezentat de
localitatea Pătârlagele. Legături speciale vor fi stabilite între teritoriu și orașul Nehoiu.
Relieful teritoriului este colinar (Subcarpații de Curbură) în partea sudică și centrală a
sa şi este muntos (Carpații de Curbură) în localităţile din nordul teritoriului. Zona este
omogenă și valoroasă peisagistic. Râul Buzău cu afluenții săi
reprezintă artera
hidrografică principală care şi-a pus amprenta pe modelarea formelor de relief
conducând la formarea legăturilor cu zonele limitrofe (caracteristicile văii
longitudinale). D.N. 10 Buzău – Brașov urmărește aproape în totalitate traseul văii
longitudinale a râului Buzău, vale ce taie Carpații de Curbură, facilitând legătura
rutieră spre Depresiunea Brașovului. Comunele situate în partea de nord a teritoriului
acoperit de GAL Valea Buzăului se află situate în zona montană a Carpaților de Curbură.
Restul comunelor, cât şi orașul Pătârlagele se află în zona deluroasă a județului Buzău,
respectiv Prahova, ce aparține unităţii geografice numite Subcarpații de Curbură, unde
întâlnim o structură geologică complexă prin pătrunderea pintenului Ivănețu din flişul
carpatic. Această parte a teritoriului GAL Valea Buzăului se suprapune peste sectorul
nordic al Subcarpaților de Curbură, unde întâlnim culmi dezvoltate cu altitudini de
peste 700 – 800 m, înconjurate de depresiuni drenate de râul Buzău şi afluenții Bâsca
Rozilei, Bâsca Chiojdului, Sibiciu sau Pănătău. Rocile friabile (marne, argile, gresii) au
dus la dezvoltarea şi intensificarea unor procese geomorfologice cum ar fi curgerile de
noroi, alunecările de teren, prăbușirile, ce distrug, uneori, drumuri de acces, terenuri
agricole sau gospodarii individuale. Situația este agravată de cursurile afluenților
Buzăului și torenților neamenajați. Hidrografia în teritoriul GAL Valea Buzăului este
reprezentată de rețeaua de ape curgătoare unde un rol central îl are râul Buzău. De
altfel, aproape toată suprafața GAL Valea Buzăului se află în bazinul hidrografic al
râului Buzău, partea sa superioară şi mijlocie. Afluenții mai importanţi ai râului Buzău
sunt Cașoca, Bâsca Roziliei (format din Bâsca Mare şi Bâsca Mică) cu confluenţa în afara
teritoriului (pe teritoriul orașului Nehoiu), Sibiciul, Pănătăul, Muscel, Valea Viei, Bâsca
Chiojdului. Pe teritoriul GAL Valea Buzăului întâlnim o serie de lacuri naturale şi
antropice. Cel mai cunoscut lac natural este lacul Vulturilor din masivul Siriu ce
aparține administrativ de comuna Chiojdu. Dintre lacurile artificiale cel mai mare şi mai
cunoscut este lacul Siriu apărut în spatele unui baraj de anrocamente. Bazinul nu este
valorificat energetic dar există un proiect de realizare a 11 micro-hidrocentrale (din
care câte una la Pătârlagele, Cislău și Viperești). Tipurile de sol aparțin în cea mai mare
parte claselor Argiluvisolori şi Cambisoluri, unde avem ca tipuri de sol brun – roșcat,
brun – acid, sol argiloiluvial, ce au o fertilitate medie spre scăzută, fiind necesare
amendamente naturale sau chimice pentru creșterea fertilității sau scăderea acidității
solului. Resurse naturale înseamnă totalitatea zăcămintelor de minerale şi de minereuri,
terenuri cultivate şi apele de care dispune un teritoriu. Teritoriul GAL Valea Buzăului
dispune de resurse importante ca: păduri, păşuni și fâneţele, terenuri cultivate cu pomi
fructiferi (prun şi măr) şi mai puțin terenuri arabile. Întâlnim izvoare minerale (chiar și
termale) în special cloro-sodice, iodurate sau sulfuroase, mult mai puțin valorificate
economic. Rocile de construcții sunt prezente în multe zone ale teritoriului GAL Valea

Buzăului: pietrișuri, nisipuri, argile, gresie şi diatomită. O atracție a teritoriului legată
de zăcăminte este Muzeul chihlimbarului din Colți. Clima în teritoriul GAL Valea
Buzăului are un caracter temperat continental, însă dispunerea în trepte a reliefului
(depresionar, deluros înalt şi montan) a dus la apariția mai multor etaje climatice
individualizându-se etajul climatic al dealurilor înalte şi etajul climatic montan.
Vegetația este specifică zonei de deal, predominante fiind pădurile de foioase unde
predomină stejarul pedunculat, gorunul, fagul, teiul, arțarul, paltinul, mesteacănul dar
şi arbuști precum alunul şi cornul. În partea nordică a teritoriului, ca urmare a
diferențierii pe altitudine, deosebim un subetaj de amestec, etajul fagului în amestec
cu cel al coniferelor. Pe lângă varietatea arboricolă, ca o dominantă a peisajului, apar
pajiști deluroase secundare şi pajiști montane naturale sau secundare în Munții Buzăului.
Fauna este caracteristică pădurilor de făgete şi de amestec care includ pasări viu
colorate (pițigoi, ciocănitoare, graur, cocoşul de munte, mierla, cuc, cinteza,
rândunica), păsări răpitoare (uliu cenușiu), specii de mamifere (iepure, căprioară, cerb
carpatin, urs brun, râs, vulpe, lup, mistreț), specii de pești (păstrăv, lipan, mreana,
clean, scobar, cuțitoare, etc.), precum şi o mare varietate de insecte şi reptile. O parte
a rezervației ce protejează capra neagră (Rupicapra rupicapra), recolonizată în Munții
Siriu, se află pe teritoriul comunei Siriu. Una din atracțiile teritoriului o reprezintă
Herghelia Romsilva din Cislău unde sunt crescuți cai din rasa pur sânge englez.
Populația totala în teritoriul GAL Valea Buzăului este de 41 363 locuitori, conform
datelor INS (RPL 2011), în descreștere cu 12,67% faţă de populația înregistrata în anul
2002 (47.369 locuitori). Structura populației pe grupe de vârste în teritoriul GAL Valea
Buzăului arată că grupa de vârstă cuprinsă între 0-14 ani reprezintă un procent de 16,5
%, puțin mai mare decât media pe ţară (15,85%), grupa de vârstă cuprinsă între 15-64 de
ani reprezintă un procent de 62,84 % , sub media pe tara (68%) şi grupa de vârstă peste
65 de ani reprezintă 20,64%, mult peste media pe ţară (16,14%), la data de 1.01.2011,
conform datelor INS. În unele localităţi partenere tendința de îmbătrânire este şi mai
accentuată, populația de peste 65 de ani în Colți reprezentând 31,08% din totalul
populației comunei, iar în Pănătău de peste 27%. În schimb există şi localităţi unde
procentul populației de peste 65 de ani este cu mult sub medie, fiind de aproximativ
12,58% în Calvini şi 13,17 % în Siriu. Analizând valorile numerice ale populației în
teritoriul GAL Valea Buzăului se constată o scădere puternică a populației în toate
localităţile partenere, intre 1992 şi 2011, cu excepția comunei Calvini, acolo existând o
puternică comunitate de romi. Acolo unde există o tendință de îmbătrânire a populației
există şi o depopulare masivă, atât pe fondul unul bilanț natural negativ cât şi a unui
bilanț migrator negativ. De altfel, bilanțul natural are valori din ce în ce mai mici, fiind
de – 4,16 la mia de locuitori în anul 2002, de – 6,47 la mia de locuitori în anul 2011 şi de
-8,49 la mia de locuitori în anul 2013, conform datelor statistice prelucrate. Structura
etnică în teritoriu arată că 90,55% reprezintă populație de origine română, fiind urmata
de populația de etnie roma, 6,54% (2709 locuitori), iar 2,88% reprezintă populație de
alta etnie sau fără să-şi declare apartenenta etnică. Faţă de situația medie de la nivelul
teritoriului există diferențe majore. Nu există nici un cetățean declarat de etnie romă
în Chiojdu, Colți, Gura Teghii, Pănătău, Siriu şi Lapoș. În Calvini populația de etnie roma
reprezintă peste 40% din totalul populației comunei, iar în Viperești de peste 11%. În

Calvini romii și-au asumat identitatea la recensământ confirmându-se caracterul
nesegregat etnic al comunităților din teritoriu. Dacă la începutul anilor 90 plecările cu
domiciliul erau net superioare stabilirilor cu domiciliul, treptat diferențele s-au
micșorat, chiar dacă există un bilanț negativ migrator. Nivelul de educație al populației
în teritoriul GAL Valea Buzăului arată că doar un procent de 4,24%, din populația de
peste 10 ani, are studii superioare, 1,81% din populație are studii postliceale şi/sau de
maiștri, 66,27% din populație are studii secundare, 23,76% din populația stabilă de 10
ani şi peste are studii primare şi există şi un procent de 3,91% din populație fără studii.
În afară de cifrele redate, conform RPL 2011, din studiile noastre în teritoriu rezultă că
un procent mic de populație este interesată de reconversie profesională sau de obținere
de noi deprinderi, cunoștințe sau abilitați pentru a deveni mai mobili pe o piață a
muncii instabilă. Este însă adevărat că şi oferta unor cursuri de calificare, recalificare,
de transmitere de noi cunoștințe sau abilități sunt foarte rare, practic inexistentă. GAL
Valea Buzăului are un teritoriu de 1321,28 kmp, rezultând o densitate medie de 31,30
loc/ kmp. Faţă de medie se înregistrează valori diferite, cea mai mică densitate
înregistrându-se în Gura Teghii şi cea mai mare în oraşul Pătârlagele.
Structura economică în teritoriul GAL Valea Buzăului este una specifică mediului rural.
Activitățile agrare sunt prezente în majoritatea gospodăriilor, chiar dacă unii membrii
ai familiilor desfăşoară şi alte activităţi plătite. De altfel, numărul exploataţiilor în
teritoriul GAL Valea Buzăului este de 17.116, iar suprafața agricolă este de 34.776 ha,
ceea ce înseamnă o suprafaţă medie pe exploataţie de doar 2,03 ha, conform datelor de
la Recensământul General Agricol 2010. Tot conform RGA 2010 în teritoriul GAL Valea
Buzăului au lucrat în agricultură un număr de peste 29 000 persoane, începând cu vârsta
de 15 ani împliniţi. Rezultă ca agricultură, ca principală ocupație se practică la un nivel
de subzistență în exploatații mici, fărâmițate cu tehnologizare redusă a proceselor și cu
un nivel redus de asociativitate al micilor producători agricoli. Activitatea este sursă de
poluare prin reziduurile zootehniei. Potrivit datelor RGA 2010, terenul agricol în
teritoriul GAL Valea Buzăului reprezintă aproximativ 22 %, terenul neproductiv 27%,
pădurile aproximativ 62%, păşunile aproximativ 12%, viţa de vie şi livezile aproximativ
3%. Aportul industriei alimentare este mic, neexistând unităţi de prelucrare a
produselor agricole la nivelul resurselor (cu toate că pe locul 4 după cifra de afaceri în
teritoriu este DOMIDENE COM STRL - prelucrarea cărnii). Domeniul de activitate
principal este sectorul „Industria prelucrătoare” cu 43,30% din cifra de afaceri locale în
anul 2014 sectorul fiind și principalul sector furnizor de locuri de muncă cu 38.52%. În
ultimii 5 ani sectorul are o creștere cu 34.4% a angajaţilor utilizați și o dublare a cifrei
de afaceri. Al doilea sector ca pondere din cifra de afaceri realizată în teritoriu este
domeniul „Construcţiilor” cu o pondere de 25.92%. Sectorul comerțului cu amănuntul
este bine reprezentat în teritoriu cu o pondere de 20.60% (creștere cu 38.14% în ultimii
5 ani). Infrastructura turistică (inclusiv agroturistică și ecoturistică) este slab
reprezentată în teritoriu cu cele 15 structuri de primire turistică și o capacitate de
cazare de 275 locuri în anul 2015 (8.69% din capacitatea judeţului Buzău). În anul 2014
au fost 2591 sosiri ale turiştilor în creştere cu 37.6% faţă de anul 2010. În anul 2014 au
fost 4014 înnoptări ale turiştilor în creştere cu 30.6% faţă de anul 2010. Sejurul mediu
turistic a fost în anul 2014 de 1.6 zile. Sectorul turism este nesemnificativ cu o cifră de

afaceri de 1.481.394 lei în 2014, faţă de 1.198.859 lei în 2010, dar practic foarte
departe de potențialul zonei cu doar 0.71% din cifra de afaceri locale şi un număr de
doar 15 angajați. Cifra de afaceri a economiei locale (PIB-ul local) în creștere în ultimii
5 ani a ajuns în 2014 la 207.380.202 lei (dublu faţă de 103.363.001 lei în 2010). Deşi în
creștere, PIB-ul zonei rămâne unul scăzut faţă de teritorii similare (spre ex. Mărginimea
Sibiului). Numărul angajaților în economia locală este în creștere în ultimii 5 ani
ajungând la 1298 angajați în 2014 (creștere cu 44% faţă de 897 în 2010). Astfel ponderea
angajaţilor în economia locală din total angajaţi a crescut de la 31% în 2010 (897 de
angajați din total 2996) la 46% în 2014 (1298 de angajaţi din total 2837). Din acest motiv
rata șomajului este una ridicată în teritoriu, fiind înregistrați conform INSSE un număr
de 2779 de șomeri (creștere de 43% fata de 2010 când erau 1936 de șomeri). Economia
locală avea în 2014 (conform baza de date listafirme.ro) doar 1298 de angajaţi din
totalul de 2837 de angajați (INSSE), rezultând 1539 de angajați în sectorul public. Având
în vedere cele 29000 de persoane ocupate în agricultură conform RGA, rezultă că în
agricultură lucrau 3021 de persoane peste 65 de ani. Din cele 305 de firme înregistrate
în teritoriu
91 % sunt considerate microîntreprinderi (sub 10 salariați), 8 %
întreprinderi mici (10- 49 de salariați), 1% întreprinderi mijlocii (50-249 de salariați).
Lipsa infrastructurilor locale de susținere a afacerilor, lipsa mecanismelor financiare de
susținere a economiei locale şi lipsa facilităților și politicilor de susținere a economiei
locale sunt cauze ale performanţelor încă modeste ale economiei locale. Deși au
beneficiat de susținere financiară pentru proiecte, bugetele locale au scăzut
influențând astfel nivelul de sărăcie al zonei. Veniturile bugetare ale teritoriului au
scăzut de la 49.692.601 lei în 2007 la 44.960.955 lei în 2014. În aceasta perioadă
activitatea GAL Valea Buzăului a reprezentat practic un proiect pilot de experimentare
a guvernanţei locale şi a formulării de politici proactive în sprijinul teritoriului.
Continuarea lui va reprezenta un nivel superior în politica publică locală
intenționându-se crearea unor mecanisme de sprijin pentru creșterea economiei locale
şi a nivelului de trai. Infrastructura de bază este deficitară reprezentând a doua
problemă în percepția locuitorilor. Este vorba în special de infrastructura rutieră și cea
de apă și canalizare. Infrastructura rutieră deficitară creează probleme de
accesibilitate în unele zone montane. Infrastructura publică de turism și agrement este
slab dezvoltată neputând să susțină sectorul turism local. Serviciile medicale în
teritoriul GAL Valea Buzăului se rezumă la prezenţa cabinetelor medicilor de familie în
fiecare localitate parteneră, existând în comunitățile mai mari un număr de 2-3
cabinete. Există cabinete stomatologice în principalele comunități partenere (Cislău,
Siriu, Pătârlagele). Farmaciile sunt prezente în aproape toate localităţile cu excepția
celor mici. În orașul Pătârlagele funcționează un Spital de Boli Cronice, administrat
privat, care are contract de servicii medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate (spital
reorganizat după desființarea celui public). În teritoriu există un liceu teoretic și un
liceu tehnologic (textilă, mecanică și o clasă vocațională de mecanică). Asistenţa
socială este prezentă la nivelul UAT-urilor (primăriilor) doar prin existenţa a cel puțin
un angajat cu responsabilități de asistenţă socială. Serviciile sociale primare sunt
limitate la 2 centre de zi pentru copii funcționale. Nu există servicii sociale pentru
bătrâni (rezidențiale sau nerezidențiale) deși au funcționat în trecut doar pe o perioadă

limitată de timp. Lipsesc centrele multifuncționale de informare şi formare pentru
tineri, șomeri sau persoane defavorizate, femei abuzate sau alte categorii
marginalizate. Gradul de sărăcie în teritoriu are valoarea medie de 54,99. Există
următoarele comunități Calvini, Cătina, Chiojdu,, Cislău, Colți, Gura Teghii, Viperești,
Lapoș. cu o valoare mai mică de 55. Pe teritoriul GAL Valea Buzăului există mai multe
localităţi unde întâlnim zone Natura 2000, după cum urmează: Chiojdu, Cislău, Gura
Teghii, Pănătău, Pătârlagele,Siriu, Viperești. Toate cele 12 localități sunt considerate
zone cu valoare naturală ridicată (HNV). În concluzie, 7 localităţi din cele 12 au pe
teritoriul lor atât zone Natura 2000 cât şi zone HNV. Patrimonial cultural şi arhitectural
în teritoriul GAL Valea Buzăului este compus dintr-o serie de edificii şi monumente
istorice, precum şi un important fond al tradițiilor şi obiceiurilor. Potrivit Ministerului
Culturii şi Patrimoniului National, amintim: Ruinele Mânăstirii Cislău, Siturile
arheologice de la Ursoaia, Sibiciu de Sus, Valea Lupului, Valea Viei, Ansamblul rupestru
de la Aluniș, Biserica Sf. Nicolae din Calvini, Ansamblul Bisericii “Înălțarea Domnului”
din Buda Crăciunești, Statuia eroului Neacșu din Cislău, numeroase lăcaşe de cult, etc.
În total sunt 37 de elemente de patrimoniu clasate cele mai multe fiind nerestaurate.
Tradițiile şi obiceiurile specifice zonei sunt păstrate mai mult sau mai puțin, inclusiv
prin prezenţa unor agropensiuni turistice. Principalele tradiții rămân cele legate de
viața pastorală (înțărcatul mieilor) și de producția tradițională (stâne cu fierbătoare,
comarnic și cășărie) a brânzeturilor, în special cașcavalul Penteleu. Meșteșugurile
tradiționale sunt încă prezente, mai ales în satele mici. Se mai produc: mobilier din
lemn fără cuie, vase din lemn şi aluminiu, instrumente muzicale, unelte, scule. Aceste
produse tradiționale sunt valorificate sau puse în valoare în special în cadrul unor
târguri săptămânale sau anuale, cum ar fi “Legendele Cislăului”, “Târgul Cucului”,
“Balada lui Ghiorghilas”, etc.

CAPITOLUL II : Componenţa parteneriatului.
Parteneriatul Asociația Grupul de Acțiune Locala (GAL) Valea Buzăului este format
atât din autorităţi publice locale (UAT-uri), cât şi din reprezentanți ai mediului privat
(societăţi comerciale, PFA-uri) şi societăţi civile (ONG-uri).
Parteneri publici - 12: UAT Comuna Cislău, UAT Comuna Viperești, UAT Comuna
Calvini, UAT Comuna Catina, UAT Comuna Chiojdu, UAT Comuna Pănătău, UAT Comuna
Colți, UAT Comuna Siriu, UAT Comuna Gura Teghii, UAT Orașul Pătârlagele, din județul
Buzău şi UAT Comuna Lapoș şi UAT Comuna Starchiojd, din județul Prahova.
Parteneri privați - 33: SC Virgo SRL; Ascomprod 202 SRL; SC Intersect Bitu SRL; SC
Mecan Construct; SC Barlodeanu Anghel; SC Salub Eco Cis SRL; Cofem Construct SRL;
Feraru SNC; Elesim SRL; SC Electrid Led Profesional SRL; SC Fok Art Cislau; SC Fok
Security SRL; SC Net Family SRL; Ireny Com SRL; SC Isihia Poienita SRL; Emy Pan Prod
SRL; SC Construct Trans SRL Siriu; SC George Neymaia SRL; B&B Expert Construct SRL;

SC Ocolul Silvic Siriu SRL; SC Lor-Andre Total SRL; Cooperativa Agricola Depresiunea
Cislau; II Popa Camelia; PFA Iorgulescu Florin; PFA Frone Steluța; PFA Udrea Tudorel;
PFA Nedelcu Sofia Iuliana; PFA Gilmeanu Ioan; PFA Burghel Carmen Maria; PFA Oprina
Florin; PFA Frincu George Cristian; PFA Savu Constantin Cornel; PFA Neagu Carmen
Mihaela.
Societatea Civila (ONG) - 7 : Asociația Sudcarpatica; Asociația Culturală Nicolae
Tăutu; Asociația Romilor Valea Buzăului; Asociația de Dezvoltare a Economiei Sociale
Cislău; Judo Club Zenit Cislău; Asociația Sportiva Cislău; Asociația Agrotrans Siriu.
Parteneriatul are în componenţa sa 52 de parteneri, dintre care 12 UAT-uri, 40
privați şi societate civila, ceea ce înseamnă că sectorul privat şi societatea civilă
reprezintă 76,92% din componenţa parteneriatului Asociația Grupul de Acțiune Locala
(GAL) Valea Buzăului. Totodată, din mediul urban parteneriatul are un UAT (Orașul
Pătârlagele) şi 9 parteneri din mediul privat şi societatea civilă (Asociația Sudcarpatica,
Ascomprod 2002 SRL, SC Mecan Construct, Cofem Construct SRL, Feraru SNC,
Întreprinderea Individuală Popa Camelia, Elesim SRL, SC Net Family SRL, Ireny Com SRL),
ceea ce reprezintă 19,23% din totalul membrilor parteneriatului.
Din parteneriatul Asociația Grupul de Acțiune Locală (GAL) Valea Buzăului fac parte
mai multe ONG-uri, reprezentative pentru teritoriul GAL Valea Buzăului, ce au ca
domenii de activitate şi obiective protecția mediului, activităţi de integrare a romilor,
activităţi de tineret, activităţi de integrare a femeilor şi a persoanelor marginalizate,
activităţi sociale.
Asociația Sudcarpatica - este o organizație cu activităţi în domeniul protecției
mediului, activităţi de tineret, activităţi de integrare socială a femeilor şi a altor
persoane defavorizate, cum ar fi copiii şi bătrânii. ONG-ul are sediul în orașul
Pătârlagele şi în cei peste 12 ani de activitate a implementat proiecte sociale pentru
tineri/ copii şi bătrâni, proiecte de informare şi conștientizare în domeniul protecției
mediului înconjurător, tabere tematice pentru tineri, un proiect de ‘schimb de tineri’
prin Programul Tineret în acțiune, unde beneficiari direcți au fost 50% femei tinere. Prin
experiența dobândită există certitudinea că şi acest ONG se va implica în rezolvarea
unor probleme şi nevoi la nivelul teritoriului GAL Valea Buzăului.
Asociația Romilor Valea Buzăului, îşi are sediul în comuna Viperești, fiind o
organizație ce reprezintă interesele minorităţii rome. Din acest ONG fac parte persoane
de etnie roma ce au o mare influenţă în comunitatea locală şi în rândul etniei rome şi
doresc să se implice în continuare în rezolvarea unor probleme ale comunităţii. Ca şi
organizație a dezvoltat o serie de proiecte şi acțiuni pentru integrarea minorităţii rome
din Viperești, Cislău, Calvini.
Judo Club Zenit Cislău îşi are sediul în comuna Cislău şi este o organizație pentru
tineret, dezvoltând proiecte pentru tineri pasionați de jocuri sportive, activităţi
turistice montane, alpinism, protecția mediului înconjurător.
Asociația de Dezvoltare a Economiei Sociale Cislău este un ONG ce îşi are sediul în
Cislău, având activităţi în domeniul economiei sociale, pentru integrarea persoanelor
defavorizate, inclusiv a femeilor. A implementat un proiect de economie socială prin
care s-a dotat şi exploatat o patiserie unde au fost angajați 3 șomeri, din care 2 femei.

Implicarea societăţii civile, dar şi a mediului privat, în teritoriul GAL Valea Buzăului,
extins în cadrul a 12 UAT-uri, va duce la rezolvarea unor nevoi şi probleme stringente cu
care se confruntă locuitorii din cele 12 localităţi, iar orientarea finanțărilor cu
prioritate către cele mai importante nevoi este responsabilitatea GAL-ului Valea
Buzăului.

CAPITOLUL III : Analiza SWOT
oportunităților şi amenințărilor
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În continuare se va prezenta într-o analiză SWOT, pentru Grupul de Acțiune Locală
Valea Buzăului, elementele definitorii din analiza teritoriului: descrierea fizico –
geografică, localizarea teritoriului, populație – demografie, patrimoniu de mediu,

patrimoniu arhitectural şi cultural, economia locală, repartizarea populației active,
agricultura, industria – IMM –uri – microîntreprinderi, comerț şi sectorul de servicii,
servicii pentru populație şi infrastructura medico-socială, activităţi sociale şi instituții
locale, politicile de dezvoltare locală întreprinse în teritoriu.
TERITORIUL
Caracteristici geografice – izolare – deservire – infrastructură – centre de
interes – patrimoniu – cultură – mediu înconjurător
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
- spațiu geografic coerent structurat pe
- infrastructură rutieră deficitară
teritoriul istoric al Plaiului (Plășii) Buzăului
- infrastructură medicală deficitară
- zonă atractivă peisagistic Carpații de - infrastructura socială inexistentă
Curbură și Subcarpații de Curbură (Masivele - rețea de apă și canalizare deficitară cu
Siriu, Podu Calului și Penteleu).
disparități importante în teritoriul GAL VB
- resurse ale solului importante: păduri, - infrastructură învățământ deficitară
pășuni, fânețe, livezi de pomi fructiferi (meri - infrastructură culturală locală deficitară
și pruni)
sau lipsă
- rețea hidrografică semnificativă (râul Buzău - poluare prin deșeuri zootehnice
și afluenții săi Casoca, Siriu, Bâsca Rozilie cu nevalorificate ecologic.
Bâsca Mare și Bâsca Mică, Muscel, Sibiciu, - slaba valorificare a resurselor naturale ale
Pănătău, Bâsca Chiojdului).
pădurilor (lemn, fructe de pădure, ciuperci)
- patrimoniu natural vast: 181,38km2 arii - torenți neamenajați
NATURA2000 (5 ROSCI și 1 ROSPA) ,Sarea lui - zone montane și pre-montane izolate cu
Buzău, Chihlimbarul de Colți, Blocurile de accesibilitate redusă
calcar de la Bădila, Pădurea Crivineni, - stare de degradare a patrimoniului material
Culmile Siriului, Pădurea Milea Vâforata
clasat
- toate localitățile (inclusiv enclava oraș - potențial hidro-energetic nevalorificat
Nehoiu) sunt zone clasificate cu valoare
naturală ridicată
- patrimoniu material clasat vast (37
monumente clasate patrimoniu)
- patrimoniu imaterial important încă viu
(meșteșuguri tradiționale, târguri, tradiții)
- atracții deosebite: herghelia de la Cislău
unde sunt crescuți cai de rasă Pur Sânge
Englez și Muzeul chihlimbarului din Colți
- lacuri amenajate din care cel mai important
este Lacul Șiriu
- fond cinegetic și piscicol important
- resurse de materiale de construcții
importante (pietriș, nisipuri, argile, gresie,
diatomit)
- mediu nepoluat favorabil eco-turismului și
turismului tradițional

- existența a două licee (teoretic și
tehnologic) în Pătârlagele
- ape termale la Siriu și ape sulfuroase la
Bâsca-Penteleu
- climă cu influență mediteraneană în cotul
Subcarpaților care favorizează migdali și
curpeni
- traseu rutier important fiind cea mai scurtă
cale între Transilvania și Marea Neagră DN 10
OPORTUNITĂŢI
- tendințe de creștere a consumului în
domeniul de nișă al eco-turismului
- politici europene speciale de sprijin pentru
zonele montane
- posibilitatea de dezvoltare a turismului prin
valorificarea obiectivelor de patrimoniu
natural și cultural
- politici de sprijin pentru restaurare și
valorizare patrimoniu natural
- politici de susținere a valorificării
resurselor de „energie verde”
- varietatea și cantitatea resurselor naturale
nevalorificate

AMENINŢĂRI
- dezastre naturale cauzate de schimbări
climatice (în special inundații torenți, cursuri
de ape neamenajate)
- riscul poluării solurilor din cauza lipsei
infrastructurii de canalizare
- riscul pierderii prin degradare și intervenții
neautorizate
asupra
patrimoniului
arhitectural și cultural.
- retrocedării ilegale de proprietăți ca
urmare a legislație deficitară
- pierderea identității locale datorată lipsei
politicilor/acțiunilor
de
susținere
a
tradițiilor, a patrimoniului imaterial în
general

POPULAŢIA
demografie – populație activă – îmbătrânirea populației – minorități – nivel de
instruire – cunoștințe şi competenţe specific teritoriului.
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
- comunități locale nesegregate etnic, social - ponderea populației active sub media pe
sau economic
țară
- persoane aparținând minorităților (romi)
- ponderea populației peste 60 ani peste
care și-au asumat prin liber apartenența
media pe țară
consimțământ la recensământ (comuna
- descreștere demografică accentuată
Calvini)
- spor natural și migrator negative
- păstrarea cunoștințelor în practicarea
- șomaj ridicat
meșteșugurilor tradiționale
- fenomen accentuat de migrare a forței de
- păstrarea creșterii animalelor cu elemente muncă
de cultură pastorală (stâne cu fierbătoare,
- nivel IDUL sub prag de sărăcie în 8 localități
comarnic și cășărie)
și puțin peste limita sărăciei în celelalte 4
localități
- nivel redus de educație, grad ridicat de

analfabetizare în special în minoritatea
roma
- lipsa centrelor de calificare, recalificare
sau dobândire de informații, abilități și
cunoștințe
- comunități mici în special în zonele
montane
- populație ocupată majoritar în agricultura
de subzistență
OPORTUNITĂŢI
AMENINŢĂRI
- facilitatea accesului la informații prin
- politici defavorabile pentru dezvoltarea
POCU (organizare în zonă a unor cursuri de
comunităților mici
formare profesională, informare și difuzare
- existența influențelor politice ridicate
de cunoștințe)
- excludere socială din cauza lipsei de
- politici de susținere coeziune socială în
educație și a gradului ridicat de
special prin POCU
analfabetizare
- existența unui liceu tehnologic în
- riscul de degradare a stării de sănătate la
Pătârlagele
populațiile sărace și marginalizate
- politici de susținere financiară prin LEADER - tendința accentuată de îmbătrânire
în domeniul ocupării forței de muncă
- tendința de migrare a populației la orașe,
- posibilitatea implementării unor proiecte
în special din cauza lipsei serviciilor de bază
de integrare a minorităţilor naționale
- riscurile de calamităţi naturale ce pot
(romi).
afecta comunitățile sărace, in special
- forță de muncă disponibilă importantă
- lipsa politicilor locale de coeziune
numeric
- politici de susținere a instalării în mediul
rural

ACTIVITĂŢI ECONOMICE
primar – secundar – terțiar (inclusiv servicii şi turism)
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
- cifra de afaceri a economiei locale (PIB-ul -PIB mic comparativ cu nivelul zonelor
local) în creștere în ultimii 5 ani
similare
- numărul angajaților în economia locală în
- agricultura ca principală ocupație se
creștere în ultimii 5 ani
practică la un nivel de subzistență în
- sectorul industrie prelucrătoare constituie exploatații mici, fărâmițate (în medie 2 ha)
principalul sector al economiei locale cu
- tehnologizare redusă a agriculturii
43.30% din cifra de afaceri şi principalul
- nivel redus de asociativitate al micilor
furnizor de locuri de muncă cu 38.52%
producători agricoli
(creștere cu 34.4% a angajaţilor și dublarea - infrastructura turistică (inclusiv
cifrei de afaceri în ultimii 5 ani în sector)
agroturistica și eco-turistică) slab
- sectorul construcții constituie al doilea
reprezentată în teritoriu

sector al economiei locale cu 25.92% din
cifra de afaceri locale (triplare în ultimii 5
ani)
- sectorul comerțului cu amănuntul este bine
reprezentat în teritoriu cu pondere de
20.60% (creștere cu 38.14% în ultimii 5 ani)
- agricultura principala ocupație în teritoriu
(29.000 de persoane conform ultimului RGA)
este practicată preponderent tradițional și
ecologic
- existența unor piețe săptămânale în
aproape toate localitățile din teritoriu
- sector turism în uşoară creștere
OPORTUNITĂŢI
- politici favorabile de certificare a mărcilor
de origine
- potențial nevalorificat în toate domeniile
economiei locale (agricol, agroturistic,
industrial și în domeniul serviciilor)
- posibilităţi de dezvoltare turistica datorita
potențialului ridicat al patrimoniului natural
si cultural al zonei.
- politicile GAL Valea Buzăului în domeniul
sprijinului în accesarea a fondurilor
europene pentru micii întreprinzători
- politici de susținere a economiei
tradiționale și a produselor tradiționale
- programe de înființare a grupurilor de
producători
- programe de sprijin pentru reconversie
profesională
- proiect de realizare a 11
micro-hidrocentrale în bazinul Buzăului

- cifră de afacere și profituri mici în
economia locală
- produse agricole nevalorificate
- deficit de calificare al forței de muncă
- lipsa infrastructurilor locale de susținere a
afacerilor
- lipsa mecanismelor financiare de susținere
a economiei locale
- lipsa facilităților și politicilor de susținere a
economiei locale
- sector turism slab reprezentat (0,71%)
incapabil să valorifice resursele locale
AMENINŢĂRI
- concurența europeană sau mondială la
nivel local sau regional pentru anumite
produse sau servicii locale
- creșterea importurilor pentru anumite
produse alimentare
- informație greșită sau incompletă despre
accesarea fondurilor europene
- birocrație excesivă pentru accesarea
fondurilor europene sau naționale și
programe de sprijin economie locală

ORGANIZARE SOCIALĂ ŞI INSTITUŢIONALĂ
activităţi asociative – ONG – organizare instituțională
PUNCTE TARI
- existența GAL Valea Buzăului pe teritoriul
istoric al Plaiului Buzăului
- teritoriu cu o tradiție seculară Plaiul plasa
Buzăului

PUNCTE SLABE
- lipsa politicilor publice locale în domeniul
social
- lipsa serviciilor sociale publice în zonă
zonei din lipsa fondurilor

- diversitatea ONG-urilor din teritoriu
obiceiurilor cu specific local.
- păstrarea obiceiurilor, tradițiilor și
ocupațiilor tradiționale (în special cele
legate de creșterea animalelor cu vechi
elemente de cultură pastorală) în lipsa
susținerii instituționale
- păstrarea meșteșugurilor tradiționale
(prelucrarea lemnului, împletituri, croitorie,
turnat vase de aluminiu) în lipsa susținerii
instituționale
- existența asociațiilor de dezvoltare
intercomunitară pentru serviciile publice din
teritoriu
- existența unor structuri asociative în
domeniul economic
- viață comunitară spirituală de tip parohial
activă în toate localitățile
OPORTUNITĂŢI
- disponibilitatea pentru activități sociale de
voluntariat din partea tinerilor și a
persoanelor active
- programe europene de sprijin pentru
dotarea și modernizarea activităților în
administrația publică locală
- programe cu finanțare europeană sau de la
bugetul de stat pentru valorificarea
tradițiilor și obiceiurilor din zonă

- lipsa serviciilor publice culturale și de
agrement din cauza lipsei infrastructurii
- număr redus al organizațiilor
neguvernamentale ce au ca obiective
activitățile sociale sau/și de tineret
- lipsa producției culturale locale și
politicilor de sprijin pentru păstrarea
patrimoniului material și imaterial din
teritoriu
- lipsa structurilor instituționale și a
politicilor de promovare a teritoriului
- lipsa programelor de formare în domeniul
politicilor publice
- venituri ale bugetelor publice în scădere

AMENINŢĂRI
- capacitatea instituțională slabă în
domeniul politicilor publice
- birocrație instituțională în accesare
programe de sprijin în teritoriu
- concurența produselor culturale globale
care amenință identitatea locală
- lipsa de perspectivă, percepția negativă a
realității locale de către populația din
teritoriu

CAPITOLUL IV: Obiective, priorităţi şi domenii de intervenție.
Aşa cum s-a prezentat în capitolul „Introducere” principala problemă a teritoriului este
nivelul de trai scăzut cauzat de o economie locală nefuncțională și de un Indice de
Dezvoltare Umană scăzut al teritoriului. Creșterea nivelului de trai în teritoriu va fi
realizată prin restructurarea și susținerea economiei locale și prin îmbunătățirea
condițiilor de trai care influențează Indicele de Dezvoltare Umană.
Partenerii GAL Valea Buzăului au stabilit că prioritățile locale sunt:
- valorificarea resurselor locale naturale, antropice și imateriale (se poate evalua
crearea unui brand local Plaiul Buzăului care să promoveze teritoriul, produsele și
serviciile locale)
- susținerea unui sector non-agricol (în special turism) care să promoveze teritoriul și
economia locală
- susținerea inovării în eficientizarea și modernizarea agriculturii pentru valorificarea
potențialului, tradițiilor și resurselor locale
- susținerea creării și dezvoltării economiei sociale locale
- susținerea reconversiei forței de muncă pentru adaptarea la nevoile pieței
- crearea unui parteneriat pentru dezvoltarea antreprenoriatul local
- modernizarea infrastructurii și serviciilor publice de bază, sociale, de turism și de
agrement
- refondarea identității locale prin restaurarea patrimoniului material și revigorarea
patrimoniului imaterial
Obiectivul de
Priorităţi de
Domenii de
Măsuri
Indicatori de
dezvoltare
dezvoltare
intervenție
rezultat
rurală
P1: Încurajarea
1C) Încurajarea
M1/ 1C: Transfer
Nr total al
transferului de
învăţării pe tot
de cunoştinţe
participanților
i) Favorizarea cunoștințe şi a
parcursul vieții şi
instruiți: 50
competitivității inovării în
a formarii
agriculturii
agricultură,
profesionale în
silvicultură şi
sectoarele agricol
zonele rurale
şi 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

P3:Promovarea
organizării
lanțului
alimentar,
inclusiv a
sectoarelor de
prelucrare şi
comercializare a
produselor
agricole, a
bunăstării
animalelor şi a
gestionarii
riscurilor în
agricultură

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
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 şi
în cadrul
circuitelor scurte
de aprovizionare,
al grupurilor de
producători şi al
organizațiilor
interprofesionale

M2/ 2A: Soluții
inovative pentru o
agricultură/
industrie
alimentară
competitivă în
teritoriul GAL.

Numărul de
exploatații
agricole/
beneficiari care au
beneficiat de
sprijin: 5
exploatații/
întreprinderi
sprijinite.
Locuri de muncă
create: 5

M3 /3A: Sprijin
pentru înființarea
şi dezvoltarea de
structuri
asociative.

Numărul de
exploatații
agricole care
primesc sprijin
pentru
participarea la
sistemele de
calitate, la piețele
locale şi la
circuitele de
aprovizionare
scurte, precum şi
la grupuri/
organizații de
producători: 2
structuri
asociative; 15
exploatații
asociate.

ii) Asigurarea
gestionării
durabilă a
resurselor
naturale și
combaterea
schimbărilor
climatice
Obiective
transversale:
mediu şi clima,
inovare.

iii) Obținerea
unei dezvoltări
teritoriale
echilibrate a
economiilor și
comunităților
rurale, inclusiv
crearea și
menținerea de
locuri de
muncă
Obiective
transversale:
mediu şi clima,
inovare

P5: Promovarea
utilizării
eficiente a
resurselor şi
sprijinirea
tranziției către o
economie cu
emisii reduse de
carbon şi
rezistenţa la
schimbările
climatice în
sectoarele
agricol,
alimentar şi
silvic.
P6: Promovarea
incluziunii
sociale, a
reducerii sărăciei
şi a dezvoltării
economice în
zonele rurale.

5C) Facilitarea
furnizării şi a
utilizării surselor
regenerabile de
energie, a
subproduselor, a
deșeurilor, a
reziduurilor şi a
altor materii
prime
nealimentare, în
scopul
bioeconomiei.

M4/ 5C:Sprijin
pentru accesul
populației din
mediul rural la
“energie verde”
prin realizarea de
investiții în
domeniul energiei
regenerabile şi al
economisirii
energiei.

Totalul
investițiilor:
100 000 euro.

6A) Facilitarea
diversificării, a
înfiinţării şi a
dezvoltării de
întreprinderi
mici, precum şi
crearea de locuri
de muncă.
6B) Încurajarea
dezvoltării locale
în zonele rurale

M5 / 6A: măsura
non-agricol

Locuri de muncă
create: 3

M6/ 6A: Investiții
pentru ocuparea
grupurilor
marginalizate

Locuri de muncă
create: 4

M7/ 6B: Servicii de
baza pentru
economie şi pentru
populația rurala
(centre
comunitare
multifuncționale)
M8/ 6B:
Dezvoltarea
satelor

Populație netă
care beneficiază
de servicii/
infrastructură
îmbunătățită: 200.
Locuri de muncă
create: 2
Populație netă
care beneficiază
de servicii/
infrastructură
îmbunătățite:
2000
Populație netă
care beneficiază
de servicii/
infrastructură
îmbunătățite: 250

M9/ 6B: Ocrotirea
moștenirii rurale.

6C) Sporirea
accesibilității, a
utilizării şi a
calităţii
tehnologiilor
informației şi
comunicațiilor
(TIC) în zonele
rurale.

M10/ 6B:
Susținerea
dezvoltării zonei
Leader prin
organizarea de
evenimente.
M11/ 6C: IT& C

Populație netă
care beneficiază
de servicii/
infrastructură
îmbunătățite: 350
Populație netă
care beneficiază
de servicii TIC: 500

CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor

Denumirea măsurii: TRANSFER DE CUNOȘTINȚE
Codul măsurii: M1 /1C
Tipul măsurii: □ INVESTIȚII
□ SERVICII
□ SPRIJIN FORFETAR

1.Descrierea generală a măsurii
Conform analizei diagnostic și analizei SWOT toate ramurile economiei locale,
atât activitățile agro-alimentare cât și cele non-agricole, sunt inadaptate la cerințele
pieței și deci neperformante. Economia locală nu este diversificată și nu valorifică
resursele locale, nereușind să atragă nici investitori nici turiști. Doar 4,24%, din
populație are studii superioare și 1,81% din populație are studii postliceale şi/sau de
maiștri. Exploatațiile agricole sunt exploatații de subzistență cu o medie de 2,03 ha pe
exploatație, iar 91 % din întreprinderile locale sunt micro-întreprinderi. În cadrul
acestor activități este angrenată peste 98 % din populația activă.
Aceste activități oferă venituri reduse și au o viabilitate redusă. Cauza este atât
lipsa unei culturi antreprenoriale a întreprinzătorilor locali cât și tipul și nivelul de
calificare al forței de muncă. În același timp personalul din administrația publică locală

nu are pregătirea și capacitatea de a formula politici care să sprijine dezvoltarea
teritoriului. Din acest motiv măsura reprezintă prima prioritate a intervenției GAL Valea
Buzăului. Această măsură reprezintă intervenția care poate crește eficiența celorlalte
măsuri creând condițiile de sustenabilitate și viabilitate pentru acestea. Este vizată și
susținerea fermierilor pentru accesarea Măsurii PNDR.
Obiective de dezvoltare rurală ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4: Măsura
contribuie la realizarea obiectivelor i) Favorizarea competitivității agriculturii și iii)
Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale,
inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.
Obiectivele specifice ale măsurii Transfer de cunoștințe sunt:
- creșterea competitivității economiei locale
- stimularea inovării
- creșterea capacității de formulare de politici publice
- consolidarea identității locale
Măsura contribuie la prioritatea P1: Încurajarea transferului de cunoștințe şi a
inovării în agricultură, silvicultură şi zonele rurale, prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr.
1305/2013.
Măsura corespunde obiectivelor art. 14 din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 1C) Încurajarea învățării pe tot
parcursul vieții şi a formarii profesionale în sectoarele agricol şi forestier prevăzut la art.
5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la obiectivul transversal inovare al Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M6 / 6A - Investiții pentru ocuparea
grupurilor marginalizate
Sinergia cu alte măsuri din SDL: măsura se aplică sinergic în special cu măsurile M2 / 2A
- Soluții inovative pentru o agricultură / industrie alimentară competitive în teritoriul
GAL, M5 / 6A - Măsura non-agricol și M3 /3A: Sprijin pentru înființarea şi dezvoltarea de
structuri asociative

2. Valoarea adăugată a măsurii
Valoarea adăugată este dată de impactul generat de aceasta la nivelul teritoriului.
Măsura va avea impact atât asupra creșterii calității forței de muncă cât și a viabilității
exploatațiilor agricole și a întreprinderilor din teritoriu. Se așteaptă de asemenea și un
impact la nivelul capacității de formulare de politici publice în special în domeniul unui
parteneriat pentru reconversie și formare în teritoriu cât și în domeniul susținerii
economiei locale în general. Nu în ultimul rând impactul în susținerea
antreprenoriatului social în domeniul ocupării grupurilor marginalizate va aduce o
valoare adăugată măsurii.

3. Trimiteri la alte acte legislative

Art. 14 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, Secțiunea a 5-a, Art.22 din Hotărârea
nr.226/2015, Art.35, Reg. (UE) nr. 807/2014.
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiari direcți: Furnizorii de servicii de formare sau alte servicii de transfer de
cunoștințe şi de acțiuni de informare.
Beneficiari indirecți: Persoane angajate în sectorul agricol, alimentar, non-agricol,
silvic, fermieri, reprezentanți sau angajați din IMM-uri care își desfășoară activitatea în
zonele rurale, reprezentanți sau angajați din întreprinderile economiei sociale care își
desfășoară activitatea în zonele rurale și reprezentanți sau angajați ai administrației
publice locale angrenați în formularea și implementarea politicilor publice, persoane
care sunt în căutarea unui loc de muncă și doresc o calificare/recalificare.
5. Tip de sprijin (conform art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013)



Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant.
Plați în avans, cu condiția constituirii unei garanții echivalente corespunzătoare
procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45(4) şi art.
63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
În cadrul acestei masuri se acordă sprijin pentru acțiuni de formare profesională şi
de dobândire de competenţe, activități demonstrative şi acțiuni de informare. Acțiunile
de formare profesională şi de dobândire de competenţe pot include cursuri de formare,
ateliere de lucru şi îndrumare profesională. În cadrul acestei măsuri, sprijinul se acordă
în beneficiul persoanelor angajate în sectorul agricol, alimentar, non-agricol, silvic,
fermieri, reprezentanți sau angajați din IMM-uri care își desfășoară activitatea în zonele
rurale, reprezentanți sau angajați din întreprinderile economiei sociale care își
desfășoară activitatea în zonele rurale și reprezentanți sau angajați ai administrației
publice locale angrenați în formularea și implementarea politicilor publice.
7. Condiții de eligibilitate
Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din
cadrul SDL trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL. Ca excepție, pentru proiectele
acestei măsuri 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 se va face pe baza următoarelor priorități:

-

Vor fi selectate prioritar proiectele ce își propun un număr mai mare de
participanți instruiți raportați la ajutorul financiar nerambursabil solicitat.
Astfel, pentru 10.000 euro ajutor nerambursabil vor corespunde minim 10
persoane instruite (Ex. Pentru un ajutor nerambursabil de 50.000 euro, este
necesar a fi instruite un număr de minim 50 participanți)

-

Vor fi selectate prioritar, proiectele ce își propun ca din totalul persoanelor
instruite minim 5 % să aparțină grupurilor marginalizate și/sau unei minorități
etnice.

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Intensitatea sprijinului pentru această măsura este de:

 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru furnizori non-profit
 90% totalul cheltuielilor eligibile pentru furnizori societăți comerciale
Valoarea eligibilă aferentă unui proiect va fi de minimum 5.000 euro şi de maxim
20.000 euro. Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform
prevederilor Regulamentului UE nr. 1407/2013.
10. Indicatori de monitorizare
Indicatorii de monitorizare aferenți acestei masuri sunt: Număr participanți
instruiți: minim 50 persoane.

Denumirea măsurii: SOLUȚII INOVATIVE PENTRU O AGRICULTURĂ/INDUSTRIE
ALIMENTARĂ COMPETITIVĂ ÎN INTERIORUL GAL
Codul măsurii: M2 /2A
Tipul măsurii: □ INVESTIȚII
□ SERVICII
□ SPRIJIN FORFETAR

1.Descrierea generală a măsurii

Conform analizei diagnostic și analizei SWOT exploatațiile agricole sunt
exploatații de subzistență cu o medie de 2,03 ha pe exploatație fiind lipsite de facilități
de procesare la nivelul fermei. Aceste activități oferă venituri reduse și au o viabilitate
redusă. Cauza este atât lipsa unei culturi antreprenoriale, lipsa finanțărilor pentru
dezvoltare și inovare. Industria alimentară este slab reprezentată nefiind capabilă să
preia și să valorifice produsele agricole locale. Lipsa programelor de finanțare pentru
crearea unor capacități de depozitare, colectare și prelucrare reprezintă una din
problemele - temele dezbaterilor locale. Din acest motiv măsura reprezintă una din
cele mai importante priorități ale GAL Valea Buzăului. Această măsură reprezintă
intervenția care poate crește eficiența promovării economiei locale, a creșterii
atractivității teritoriului în general. Măsura reprezintă conform opiniei populației și a
partenerilor GAL prima opțiune pentru dezvoltarea locală.
Obiectiv de dezvoltare rurală al Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4: Măsura contribuie
la realizarea obiectivelor i) Favorizarea competitivității agriculturii.
Obiectivele specifice ale măsurii Soluții inovative pentru o agricultură /
industrie alimentară competitive în teritoriul GAL sunt:
- creșterea competitivității economiei locale
- stimularea inovării
- consolidarea identității locale
Măsura contribuie la prioritățile: P2 - Creșterea viabilității fermelor şi a
competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile şi promovarea
tehnologiilor agricole inovatoare şi a gestionarii durabile a pădurilor și P3 - Promovarea
organizării lanțului alimentar, inclusiv a sectoarelor de prelucrare şi comercializare a
produselor agricole, a bunăstării animalelor şi a gestionarii riscurilor în agricultura
prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 2A) Îmbunătățirea performantei
economice a tuturor exploatațiilor agricole şi facilitarea restructurării şi modernizării
exploatațiilor, în special în vederea sporirii participării pe piață şi a orientării spre piață,
precum şi a diversificării activităților agricole prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr.
1305/2013.
Măsura contribuie la obiectivele transversale inovare și protecția mediului ale
Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: __
Sinergia cu alte măsuri din SDL: măsura se aplică sinergic cu M3 /3A: Sprijin pentru
înființarea şi dezvoltarea de structuri asociative

2. Valoarea adăugată a măsurii
Valoarea adăugată este dată de impactul generat de aceasta la nivelul teritoriului.
Măsura va avea impact atât asupra dezvoltarea resurselor umane cât și la preluarea și
utilizarea de know-how inovativ și performant. Nu în ultimul rând impactul în susținerea

antreprenoriatului social în domeniul ocupării grupurilor marginalizate va aduce o
valoare adăugată măsurii. Măsura contribuie la stimularea agriculturii ca principală
activitate economică din teritoriul GAL și la încurajarea parteneriatelor prin susţinerea
formelor asociative (asociaţii de crescători de animale şi/sau cooperative agricole) care
îşi au sediul în teritoriul GAL. Caracterul inovativ al măsurii derivă din faptul că Măsura
încurajează dezvoltarea economică în mai multe UAT din GAL – de exemplu o unitate de
procesare a laptelui care deservește 2 sau mai multe comune învecinate și că Măsura
încurajează certificarea de produse tradiționale care promovează identitatea
teritoriului.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014, Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 49/2015, Hotărârea Guvernului nr. 226/2015, Legea 219/2015
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiari direcți: Exploataţii agricole cu activitatea în teritoriul GAL din categoria
micro – întreprinderilor sau întreprinderilor mici conform definiţiilor şi condiţiilor de
eligibilitate prevăzute în Ghidul solicitantului de la măsura 4.1 din PNDR 2014-2020,
Unităţi de procesare din categoria întreprinderilor mici sau micro-întreprinderi din
teritoriul GAL, Asociaţii de crescători de animale din teritoriul GAL, Cooperative
agricole din teritoriul GAL, Întreprinderi sociale;
Beneficiari indirecți: Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea
unui loc de muncă, Producători agricoli individuali din teritoriu.
5. Tip de sprijin (conform art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013)



Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant.
Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții echivalente corespunzătoare
procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45(4) şi art.
63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
În cadrul acestei măsuri se acordă sprijin pentru proiectele de investiţii propuse în
urma acţiunilor de consultare și animare realizate în teritoriul GAL:
• Modernizarea spaţiilor tehnologice sau de producţie din cadrul exploataţiei
• Achiziţionarea de utilaje agricole moderne pentru modernizarea fermelor vegetale
• Modernizarea exploataţiilor apicole
• Construirea/modernizarea spaţiilor zootehnice
• Construirea/modernizarea de spaţii de depozitare pentru cereale

• Construirea de centre de colectare a laptelui
• Achiziţia de maşini de transport frigorifice pentru carne/lapte
• Achiziţia unui abator mobil pentru bovine/porcine/ovine/caprine
• Construirea de unităţi de procesare pentru lapte/carne/legume/fructe/cereale
• Modernizarea unităţilor de procesare carne/lapte
• Construirea de spaţii de depozitare pentru legume/fructe
• Înființare/modernizare de sere/solarii pentru legume
Nu se acceptă achiziţionarea de utilaje sau echipamente second hand.

7. Condiții de eligibilitate
Condițiile de eligibilitate pentru proiectele acestei măsuri sunt:
• Beneficiarul trebuie să aibă sediul social în teritoriul GAL
• Investiţia realizată demonstrează utilitate şi creează plus valoare nu numai pentru
exploataţia solicitantului ci şi pentru UAT-ul de reşedinţă
• Investiţiile în centre de colectare a laptelui se pot realiza pe teritoriul mai multor
UAT din teritoriul GAL

8. Criterii de selecție
Selecția proiectelor se va face pe baza următoarelor priorități:
• Solicitantul va justifica utilitatea proiectului pentru dezvoltarea activităţii economice
proprii dar şi pentru susţinerea celorlalte activităţi agricole din comună sau din
comunele limitrofe.
• Solicitantul care a inițiat sau a obținut o certificare de produs tradițional;
• Suma nerambursabilă acordată va respecta condiţia creării de noi locuri de muncă
astfel:
Pentru 40.000 Euro sprijin nerambursabil = 1 loc de muncă nou creat
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Proiectele din cadrul acestei măsuri sunt din categoria operaţiunilor generatoare de
venit. Beneficiarii sprijinului sunt agenţi economici, asociaţii de crescători de animale
sau cooperative care desfăşoară activităţi economice generatoare de profit care
necesită sprijin pentru dezvoltare şi care asigură posibilitatea păstrării şi creării de
locuri de muncă.
Intensitatea sprijinului va fi de 90% pentru cheltuielile eligibile din proiect.
Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5.000 Euro şi 30.000 Euro
pentru achiziţia de utilaje şi echipamente agricole independente;
Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5.000 Euro şi 40.000 Euro
pentru construirea/modernizarea spaţiilor pentru depozitare cereale, legume/fructe.

Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5.000 Euro şi 40.000 Euro
pentru
construirea/modernizarea
de
unităţi
de
procesare
lapte/carne/legume/fructe/cereale, construirea de centre de colectare a laptelui.
Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor
Regulamentului UE nr. 1407/2013.
10. Indicatori de monitorizare
Indicatorii de monitorizare aferenți acestei masuri sunt: Numărul de
exploataţii/întreprinderi sprijinite: 5; Număr de locuri de muncă nou create prin
implementarea proiectului: 5.

Denumirea măsurii:
STRUCTURI ASOCIATIVE

SPRIJIN PENTRU ÎNFIINȚAREA ȘI DEZVOLTAREA DE

Codul măsurii: M3 /3A
Tipul măsurii: □ INVESTIȚII
□ SERVICII
□ SPRIJIN FORFETAR

1.Descrierea generală a măsurii
Conform analizei diagnostic și analizei SWOT exploatațiile agricole sunt
exploatații de subzistență cu o medie de 2,03 ha pe exploatație. Aceste activități oferă
venituri reduse și au o viabilitate redusă. Micii producători locali întâmpină dificultăți
majore de a fi competitivi pe piața locală și a accesa piețe de volum care să permită
dezvoltarea. Din acest motiv măsura reprezintă o prioritate a intervenției GAL Valea
Buzăului. Această măsură reprezintă intervenția care poate crește eficiența altor
măsuri creând condițiile de sustenabilitate și viabilitate pentru acestea.
Obiectivul de dezvoltare rurală al ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4: Măsura
contribuie la realizarea obiectivului i) Favorizarea competitivității.
Obiectivele specifice ale măsurii Sprijin pentru înființarea şi dezvoltarea de
structuri asociative sunt:
- crearea unor structuri asociative care să promoveze soluțiile inovative și
performante;
- agricultură rezilientă care să valorifice resursele locale în cadrul unor filiere;
- creșterea competitivității economiei locale;
- stimularea inovării;
- consolidarea identității locale;
Măsura contribuie la prioritatea P3: Promovarea organizării lanțului alimentar,
inclusiv a sectoarelor de prelucrare şi comercializare a produselor agricole, a bunăstării
animalelor şi a gestionarii riscurilor în agricultura prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr.
1305/2013.
Măsura corespunde obiectivelor art. 27 din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 3A) Îmbunătățirea competitivității
producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar
prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor
agricole, al promovării pe piețele locale şi în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare,
al grupurilor de producători şi al organizațiilor interprofesionale prevăzut la art. 5, Reg.
(UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la obiectivul transversal inovare al Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M1/ 1C: Transfer de cunoştinţe
Sinergia cu alte măsuri din SDL: măsura se aplică sinergic în special cu măsurile M2 / 2A
- Soluții inovative pentru o agricultura / industrie alimentara competitive în teritoriul
GAL

2. Valoarea adăugată a măsurii
Valoarea adăugată este dată de impactul generat de aceasta la nivelul teritoriului.
Măsura va dezvolta spiritul participativ creând structuri asociative a căror activitate va
fi focusată pe asigurarea viabilității exploatațiilor agricole partenere în asociație.
Măsura va crea o cultură propice transferului de cunoștințe și va avea un impact
important în diversificarea ofertei de produse locale și implicit asupra vizibilității și
atractivității teritoriului.
3. Trimiteri la alte acte legislative













Ordonanța de Guvern 26/200 cu privire la asociații şi fundații;
Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole şi alte forme de asociere în
agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei cu completările
şi modificările ulterioare;
Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările
ulterioare;
Ordonanţa nr.37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi
organizaţiilor de producători pentru comercializarea produselor agricole şi
silvice cu completările şi modificările ulterioare;
OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile
familiale, cu modificările ulterioare;
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
aplicabile;
Reg (UE) nr. 1303/2013;
Reg(UE) nr. 1305/2013;
R(CE) nr. 1435/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind statutul societăţii
cooperative europene (SCE).

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcţi :
- ONG-uri, înfiinţate conform OG. 26/2000 cu expertiză în dezvoltare comunitară
dovedită, implicate în dezvoltarea de asociaţii comunitare/grupuri de
producători;
- Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza legii nr. 566/2004, art.6, lit.e) cu
modificările şi completările ulterioare) de pe teritoriul GAL, iar investiţiile
realizate să deservească propriilor membri;
- Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991 cu modificările şi
completările ulterioare) de pe teritoriul GAL;
- Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 cu modificările
şi completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele
propriilor membri) de pe teritoriul GAL.
Având drept membrii;
 Fermieri persoane fizice de pe teritoriul GAL, înregistraţi în registrul agricol
al primăriilor comunei de reşedinţă;
 Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu
modificările şi completările ulterioare) de pe teritoriul GAL;
 Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările
şi completările ulterioare) de pe teritoriul GAL;
 Întreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările şi
completările ulterioare) de pe teritoriul GAL.
Beneficiari indirecţi:
- Populaţia zonei LEADER.

5. Tip de sprijin (conform art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013)



Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant.
Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare
procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45(4) şi art.
63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Faza 1 – acţiuni de înfiinţare (premergătoare)
- Analize a potenţialului de producţie;
- Elaborare studii de piaţă;
- Consultanță în elaborarea planului de afaceri;
- Consultanță în elaborarea documentelor constitutive (fiscală şi juridică);
- Organizarea întâlnirilor comunitare;

-

Facilitare comunitară.

Faza 2 – acţiuni de creştere a capacităţii, acţiuni de promovare şi acţiuni de
funcţionare
 Organizare sesiuni de instruire în managementul structurilor asociative;
 Organizare vizite de studiu;
 Consultanță în diversificarea produselor şi serviciilor;
 Creşterea capacităţii pentru furnizarea de servicii specifice;
 Consultanță în crearea de noi parteneriate cu alte entităţi similare care să
contribuie la formarea unei reţele;
 Consultanță tehnică;
 Consultanță juridică;
 Consultanță recrutare resursă umană;
 Elaborarea de materiale informative relevante structurilor asociative
 Organizarea de evenimente de promovare(degustări, târguri, schimburi de
experiențe, seminarii pe diferite track-uri – implicare în comunitate CSR);
 Elaborarea de suporturi de curs;
 Monitorizarea şi raportarea periodica;
 Elaborare strategii de promovare;
 Elaborare planificare strategică pentru funcționare;
 Mediere;
 Consultanță financiară(dezvoltarea unui model de gestiune adaptat);
 Consultanță în atragerea de fonduri.
7. Condiții de eligibilitate
Condițiile de eligibilitate pentru această măsură sunt: Sediul social/punct de lucru
în teritoriul GAL; Costurile de funcționare să nu depășească 20% din sprijin; Solicitantul
se angajează să mențină structura asociativă pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima
plată.
8. Criterii de selecție
Selecţia proiectelor se va face pe baza următoarelor priorităţi:
- Dezvoltarea unei structuri asociative care să includă funcţii integrate (flux
operaţional complet)
- Dezvoltare profesională şi implicare (asigurarea sustenabilităţii post-proiect)
- Acoperire geografică
- Relevanța structurii de membrii în acord cu SDL (prioritizarea fermelor mici şi
medii - aflate în dificultate cu privire la accesul pe piaţă)
- Dezvoltare de lanţ scurt(abordare de marketing)
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Ponderea intensităţii sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor
eligibile este de 100% (acţiune negeneratoare de venit) valoarea eligibilă aferentă unui
proiect va fi de maxim 25.000 euro (suma nerambursabilă):
- Buget faza 1 (animare, dezvoltare plan de afaceri) 20% – maxim 5. 000 euro;
- Buget faza 2 (înregistrare, asigurarea viabilităţii, autosustenabilitate) 80% maxim 20.000 euro.

10. Indicatori de monitorizare
Indicatorii de monitorizare aferenţi acestei măsuri sunt: 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: 15 şi Crearea de structuri asociative: 2.

Denumirea măsurii:
SPRIJIN PENTRU ACCESUL POPULAȚIEI DIN MEDIUL
RURAL LA „ENERGIE VERDE” PRIN REALIZAREA DE INVESTIȚII ÎN DOMENIUL ENERGIEI
REGENERABILE ŞI AL ECONOMISIRII ENERGIEI
Codul măsurii: M4 /5B
Tipul măsurii: □ INVESTIȚII
□ SERVICII
□ SPRIJIN FORFETAR
1.Descrierea generală a măsurii
Conform analizei diagnostic și analizei SWOT teritoriul deține resurse naturale
nevalorificate importante. Printre acestea se numără și deșeuri forestiere care pot fi
valorificate pentru producția de „energie verde” (biomasă). De asemenea eficiența
energetică a clădirilor publice și ale mediului economic privat este de slabă calitate
conducând la risipirea resurselor și la servicii și activități nefuncționale. Eficientizarea
activităților reprezintă o prioritate a partenerilor teritoriului.
Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4: Măsura
contribuie la realizarea obiectivului ii) Asigurarea gestionării durabile a resurselor
naturale și combaterea schimbărilor climatice .

Obiectivele specifice ale măsurii Sprijin pentru accesul populaţiei din mediul
rural la “energie verde” prin realizarea de investiţii în domeniul energiei regenerabile şi
al economisirii energiei sunt:
- modernizarea infrastructurii publice: reabilitarea, modernizarea și extinderea
infrastructurii publice
- creșterea competitivității economiei locale
- stimularea inovării
- valorificarea resurselor locale
Măsura contribuie la prioritatea P5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor și
sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii reduse de carbon şi rezistenţă la
schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar şi silvic, prevăzută la art. 5, Reg.
(UE) nr. 1305/2013.
Măsura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 5C) Facilitarea furnizării şi a
utilizării surselor regenerabile de energie, a subproduselor, a deşeurilor, a reziduurilor
şi a altor materii prime nealimentare, în scopul bioeconomiei prevăzut la art. 5, Reg.
(UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la obiectivele transversale mediu și climă și inovare al Reg.
(UE) nr. 1305/2013.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: __
Sinergia cu alte măsuri din SDL: măsura se aplică sinergic în special cu măsurile M2 / 2A
- Soluţii inovative pentru o agricultură / industrie alimentară competitive în teritoriul
GAL, M5 / 6A - Măsura non-agricol și M6 / 6A - Investiţii pentru ocuparea grupurilor
marginalizate.

2. Valoarea adăugată a măsurii
Valoarea adăugată este dată de impactul generat de aceasta la nivelul teritoriului.
Măsura va avea impact atât asupra utilizării eficiente a fondurilor și deci a viabilității
entităților cât și asupra calității serviciilor și activităților din teritoriu. Se așteaptă de
asemenea și un impact la nivelul capacității de formulare de politici publice în special în
domeniul eficienței energetice și producerii „energiei verzi” în teritoriu.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1303/2013, Hotărârea nr.226/2015, Reg. (UE)
nr. 807/2014.

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcți: Orice entitate juridică privată sau publică legal constituită sau
parteneriate.
Beneficiari indirecți: Persoane fizice şi juridice din toate sectoarele dezvoltării
rurale.

5. Tip de sprijin (conform art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013)



Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant.
Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare
procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45(4) şi art.
63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
În cadrul acestei măsuri se acordă sprijin pentru: investiţii în domeniul realizării
energiei regenerabile (hidro, solare, eoliene, biomasă dacă se produce 30% şi energie
termică în condiţiile în care este destinată vânzării); investiţii în domeniul reducerii
consumului de energie în clădiri şi iluminat public; costurile de consultanță şi
proiectare.
7. Condiții de eligibilitate
Condițiile de eligibilitate sunt: acţiunile proiectului se desfăşoară în teritoriul GAL;
investiția în domeniul eficienței energetice trebuie să demonstreze necesitatea,
oportunitatea și potențialul economic al acesteia (conduce la reducerea cheltuielilor);
investiția în domeniul producerii de ”energie verde” va proba utilizarea resurselor
locale.

8. Criterii de selecție
Selecţia proiectelor se va face pe baza următoarelor priorităţi:
- Vor fi selectate prioritar proiectele ce îşi propun o reducere a cheltuielilor cu
energia de peste 10%
- Vor fi selecționate prioritar proiectele ce au ca utilizatori ai clădirilor
reabilitate termic peste 10 utilizatori
- Vor fi selecționate prioritar proiectele care propun reabilitare termică și
producere de „energie verde”
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Intensitatea sprijinului pentru această măsură este de:
 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru furnizori non-profit
 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru furnizori societăți comerciale
Valoarea eligibilă aferentă unui proiect va fi de minimum 5.000 euro şi de maxim
25.000 euro. Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform
prevederilor Regulamentului UE nr. 1407/2013.
10. Indicatori de monitorizare
Indicatorii de monitorizare aferenţi acestei măsuri sunt: Totalul investițiilor: 100
000 Euro.

Denumirea măsurii: NON-AGRICOL
Codul măsurii: M5 /6A
Tipul măsurii: □ INVESTIȚII
□ SERVICII
□ SPRIJIN FORFETAR

1.Descrierea generală a măsurii

Conform analizei diagnostic și analizei SWOT toate ramurile economiei locale
inclusiv cele non-agricole, sunt inadaptate la cerințele pieței și deci neperformante.
Economia locală nu este diversificată și nu valorifică resursele locale, nereușind să
atragă nici investitori nici turiști. 91 % din întreprinderile locale sunt micro-întreprinderi.
În cadrul acestor activități este angrenată peste 98 % din populația activă. Aceste
activități oferă venituri reduse și au o viabilitate redusă. Cauza este atât lipsa unei
culturi antreprenoriale a întreprinzătorilor locali cât și programelor de finanțare pentru
dezvoltarea micilor antreprenori. Din acest motiv măsura reprezintă o prioritate a
intervenției GAL Valea Buzăului. Măsura contribuie la ocuparea unei parţi din
excedentul de forţă de muncă existent. Această măsură reprezintă intervenția care
poate conduce la diversificarea economiei locale.
Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4: Măsura
contribuie la realizarea obiectivului iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate
a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de
muncă.
Obiectivele specifice ale măsurii Non-agricol sunt:
- susținerea diversificării sectorului non agricol al economiei locale și revigorarea
meșteșugurilor și meseriilor tradiționale
- crearea de locuri de muncă
- susținerea creării și dezvoltării economiei sociale locale
- susținerea reconversiei forței de muncă pentru adaptarea la nevoile pieței
- crearea unui parteneriat pentru dezvoltarea antreprenoriatului local
- creșterea competitivității economiei locale
- stimularea inovării
- consolidarea identității locale
Măsura contribuie la prioritatea P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii
sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr.
1305/2013.
Măsura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6A) Facilitarea diversificării, a
înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderi mici, precum şi crearea de locuri de munca
prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la obiectivul transversal inovare al Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: __
Sinergia cu alte măsuri din SDL: măsura se aplică sinergic în special cu măsurile M2 / 2A
- Soluţii inovative pentru o agricultură / industrie alimentara competitive în teritoriul
GAL și M6 / 6A - Investiţii pentru ocuparea grupurilor marginalizate

2. Valoarea adăugată a măsurii
Valoarea adăugată este dată de impactul generat de aceasta la nivelul teritoriului.
În primul rând valoarea adăugată este dată de dezvoltarea resurselor umane și

utilizarea de know-how în dezvoltarea economiei locale. Stimularea mediului de afaceri
din spaţiul rural prin susţinerea financiară a întreprinzătorilor care realizează activităţi
neagricole pentru prima dată (start-up în baza unui plan de afaceri) fie pentru cei care
modernizează şi/sau dezvoltă întreprinderile existente reprezintă valoare adăugată
prin stimularea spiritului antreprenorial local. Nu în ultimul rând impactul în susținerea
antreprenoriatului social în domeniul ocupării grupurilor marginalizate va aduce o
valoare adăugată măsurii. Valoare adăugată o reprezintă și crearea de locuri de muncă
în cadrul măsurii. Măsura se adresează în special acelor activităţi sau operaţiuni
deficitare. Vor fi încurajate întreprinderile din domeniul non-agricol care asigură
prelucrează/servicii în mai mult de două UAT din GAL. Măsura vizează încurajarea şi
susţinerea turismului rural, în toate formele sale. Măsura vizează încurajarea şi
susţinerea întreprinderilor sociale și a cooperativelor.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1303/2013, Hotărârea nr.226/2015, Reg. (UE)
nr. 807/2014, Legea 219/2015, Reg. (UE) nr. 1407/2014.
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiari direcți: Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își
diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru
prima dată. (start-ups); Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;
Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun
activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru
sprijin (start-ups); Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul
depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au
desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups);
micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate din
spațiul rural; Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică
activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în zona rurală
în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în categoria microîntreprinderi și
întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate; Întreprinderi sociale;
Cooperative.
Beneficiari indirecți: Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea
unui loc de muncă.
5. Tip de sprijin (conform art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013)



Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant.
Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare
procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45(4) şi art.
63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
În cadrul acestei măsuri se acordă sprijin pentru activități în domeniul producției și
industriilor creative:
 Construcţia, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor;
 Achiziţionarea și costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalaţii și
echipamente noi;
 Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și
achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.
 Înfiinţarea/modernizarea de firme de profil non-agricol
 Înfiinţarea de ateliere/cooperative meşteşugăreşti
Nu sunt eligibile utilaje agricole şi echipamente second-hand.
În cadrul acestei măsuri se acorda sprijin pentru activități în domeniul serviciilor:
• Construcţia, extinderea și/sau modernizarea și dotarea agropensiunilor și a altor
structuri de primire turistică (camping, sat de vacanță, bungalow-uri, etc.)
• Înfiinţarea/modernizarea/dotarea de activități de agrement/recreative (trasee
turistice; parcuri tematice de tip paint-ball, aventuri,amenajări areale de echitație, etc;
centre închiriere echipamente sportive –biciclete, ATV-uri, undițe,schi-uri, etc; )*
*ATENȚIE – pentru activitățile de agrement și recreative sunt eligibile doar construcții
de tipul – birou/spațiu de depozitare echipamente, vestiare și montarea de
echipamente specifice amenajării necesare desfășurării activității (de ex. obstacole
pentru echitație, sisteme de scripeți parc de aventuri, etc.)
7. Condiții de eligibilitate
Pentru proiectele de investiţii (de tip start-up) solicitantul trebuie să îndeplinească
următoarele condiții:
• Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri;
• Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități
sprijinite
• Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în teritoriul GAL iar
activitatea va fi desfășurată în teritoriul GAL;
• Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data
notificării de primire a sprijinului.
Alte angajamente
• Nu mai există o astfel de investiţie în UAT-ul în care urmează a se implementa
proiectul.
Pentru proiectele de investiţii în modernizarea/dezvoltarea întreprinderilor existente
solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
• Investiția trebuie să se încadreze în unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură;
• Solicitantul trebuie să își desfășoare activitatea aferentă investiției finanțate în
teritoriul GAL;

• Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției;
• Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării
unei documentații tehnico-economice;
• Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu liniile directoare
privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate;
• Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului și
dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația
în vigoare.
8. Criterii de selecție
Vor fi selectate cu prioritate proiectele care utilizează energia produsă din surse
regenerabile.
- Suma nerambursabilă acordată va respecta condiţia creării de noi locuri de muncă
astfel:
• pentru 1 loc de muncă = 40.000 Euro
• pentru 120.000 Euro şi peste se vor crea minim 3 locuri de muncă
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Pentru proiecte de tip start-up:
• Cuantumul sprijinului este de 20.000 de euro/proiect pentru proiectele de servicii;
• Cuantumul sprijinului este de 40.000 de euro/proiect în cazul activităților de
producție, servicii medicale, sanitar-veterinare agroturism și de agrement.
Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 5 ani şi include
controlul implementării corecte precum și plata ultimei tranșe. În cazul
neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite vor fi recuperate
proporțional cu obiectivele nerealizate.
Pentru proiectele de modernizare/dezvoltare întreprinderi mici sau micro-întreprinderi
non-agricole existente intensitatea sprijinului va fi de 90% pentru cheltuielile eligibile
din proiect. Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5.000 Euro şi
40.000 Euro. Se vor aplica regulile de ajutor de minimis în vigoare, conform prevederilor
Regulamentului UE nr. 1407/2013.
10. Indicatori de monitorizare
Indicatorii de monitorizare aferenţi acestei măsuri sunt: Număr locurilor de muncă
create: 3.

Denumirea măsurii: INVESTIȚII PENTRU OCUPAREA GRUPURILOR
MARGINALIZATE
Codul măsurii: M6 /6A
Tipul măsurii: □ INVESTIȚII
□ SERVICII
□ SPRIJIN FORFETAR
1.Descrierea generală a măsurii
Conform analizei diagnostic și analizei SWOT rata de ocupare a forței de muncă
este redusă. În plus șomajul este ridicat. În comunele Calvini și Viperești comunitatea
romă este numeroasă existând risc de ecluziune. Administrația publică locală nu are
pregătirea și capacitatea de a formula politici care să sprijine dezvoltarea teritoriului.
Din acest motiv măsura reprezintă o prioritate a intervenției GAL Valea Buzăului. Este
vizată și susținerea persoanelor pentru accesarea măsurilor AFIR și POC.
Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4: Măsura
contribuie la realizarea obiectivului iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate
a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de
muncă.
Obiectivele specifice ale măsurii Investiţii pentru ocuparea grupurilor
marginalizate sunt:
- combaterea sărăciei și excluziunii
- susținerea creării și dezvoltării economiei sociale locale
- susținerea reconversiei forței de muncă pentru adaptarea la nevoile pieței
- crearea unui parteneriat pentru dezvoltarea antreprenoriatului local
- creșterea competitivității economiei locale
- parteneriat pentru crearea și dezvoltarea unei economii sociale;
- creșterea capacității de formulare de politici publice
- consolidarea identității locale
Măsura contribuie la prioritatea P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii
sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr.
1305/2013.
Măsura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6A) Facilitarea diversificării, a
înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderi mici, precum şi crearea de locuri de muncă,
prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la obiectivul transversal inovare al Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M1/ 1C: Transfer de cunoştinţe și
M7 / 6B: Servicii de bază pentru economie şi pentru populaţia rurală ( centre
comunitare multifuncţionale).
Sinergia cu alte măsuri din SDL: măsura se aplică sinergic în special cu măsurile M2 / 2A
- Soluţii inovative pentru o agricultură / industrie alimentara competitive în teritoriul
GAL, M5 / 6A - Măsura non-agricol
2. Valoarea adăugată a măsurii
Valoarea adăugată este dată de impactul generat de aceasta la nivelul teritoriului.
Măsura va avea impact asupra creșterii calității forței de muncă. Se așteaptă de
asemenea și un impact la nivelul capacității de formulare de politici publice în special în
domeniul unui parteneriat pentru reconversie și formare în teritoriu cât și în domeniul
susținerii economiei sociale, a economiei locale în general. Nu în ultimul rând impactul
în susținerea antreprenoriatului social în domeniul ocupării grupurilor marginalizate cu
accent deosebit pe etnia romă are o nouă susținere prin intrarea în vigoare a Legii
219/2015. Administrația publică locală poate în virtutea acestei legi să susțină prin
politicile publici de achiziții măsuri și condiții cu impact social (art.17 din Legea
219/2015)
3. Trimiteri la alte acte legislative
Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1303/2013, Hotărârea nr.226/2015, Art.35,
Reg. (UE) nr. 807/2014, Legea 219/2015.
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiari direcți: Formele juridice stabilite de Legea 219/2015, care pot derula
activitățile economice; Beneficiarii care asigură realizarea infrastructurii necesare
pentru derularea activităților economiei sociale: autoritățile publice locale, asociațiile
de dezvoltare intercomunitară, composesoratele.
Beneficiari indirecți: membrii grupurilor marginalizate, persoane care sunt
apte de muncă, sunt în căutarea unui loc de muncă și doresc o calificare/recalificare.
5. Tip de sprijin (conform art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013)



Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant.
Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare
procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45(4) şi art.
63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

În cadrul acestei măsuri pentru proiecte de investiţii se acorda sprijin pentru:
1. Construirea, amenajarea și dotarea spațiilor de lucru pentru economie socială
2. Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole, cum ar fi:
fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de
hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a
produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini,
utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, producerea de produse
electrice, electronice, și metalice, mașini, utilaje și echipamente, producția de carton
etc.;
3. Investiții pentru activități meșteșugărești, cum ar fi: Activități de artizanat și alte
activități tradiționale non-agricole (olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii,
lemnului, pielii etc.)
În cadrul acestei măsuri pentru proiecte de servicii se acorda sprijin pentru:
1.Sprijinirea activităților de producție prin efectuarea studiilor de piață, de
îmbunătățire a procesului de muncă, a planului de marketing
2.Formarea profesională a forței de muncă.
7. Condiții de eligibilitate
Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din
cadrul SDL trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL. Ca excepție, pentru proiectele
acestei măsuri cheltuielile pot fi eligibile și pentru acțiuni realizate în afara teritoriului
GAL, dacă beneficiul sprijinului se adresează teritoriului GAL.
8. Criterii de selecție
Selecţia pentru proiectele de investiţii și/sau servicii se va face pe baza
următoarelor priorităţi:
 Solicitantul trebuie să fie o autoritate publică locală din teritoriul GAL, sau o
entitate definită de Legea 219/2015 Economia socială cu sediul pe teritoriul
GAL.
 Se vor respecta condițiile generale de eligibilitate aplicabile tuturor măsurilor
(conform Regulamentelor Europene, prevederilor din HG 226/2015 și PNDR).
 Criteriile de selecție ale proiectelor:
 Implementarea unei forme de economie socială și participarea directă la
funcționarea ei
 Numărul angajaților
 Responsabilizarea solicitantului
 Utilizarea materialelor și formelor tradiționale în construcții
 Utilizarea resurselor locale în activități (lut, lemne, produse locale, etc.)
 Caracterul sezonal al activităților
 Viabilitatea proiectului și asigurarea marketingului produselor realizate este
justificată prin plan de marketing
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Economia socială este definită ca o activitate negeneratoare de profit. Astfel pentru
proiecte care vizează direct demararea activității economice sociale, intensitatea va fi
de 100%. În cazul în care se realizează numai infrastructura necesară, care va fi cedată
unei persoane terțe pe baza unui contract, intensitatea va fi de 90%. În cazul în care
beneficiarul va înființa, în condițiile legii, o formă juridică proprie conform legii 219, și
astfel va implementa și funcționarea întreprinderii, intensitatea va fi de 100%.
Ponderea maximă a intensității sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor
eligibile este de până la 100% pentru proiecte care privesc implementarea economiei
sociale și asigurarea funcționării. În cazul în care proiectul prevede numai realizarea
infrastructurii necesare, intensitatea sprijinului este de 90%.
Valoarea unui proiect înaintat de o autoritate publică locală va fi de maximum 40.000
de euro, iar pentru solicitanți privați de 30.000 euro (sumă nerambursabilă).
10. Indicatori de monitorizare
Indicatorii de monitorizare aferenţi acestei măsuri sunt: număr de locuri de muncă
create: 4

Denumirea măsurii: SERVICII DE BAZĂ PENTRU ECONOMIE ȘI PENTRU
POPULAȚIA RURALĂ (CENTRE COMUNITARE MULTIFUNCȚIONALE)
Codul măsurii: M7 /6B
Tipul măsurii: □ INVESTIȚII
□ SERVICII
□ SPRIJIN FORFETAR
1.Descrierea generală a măsurii
Conform analizei diagnostic și analizei SWOT infrastructura socială este deficitar,
populația este îmbătrânită, ponderea populației peste 60 ani este peste media pe țară,
șomajul este ridicat, nivelul IDUL sub prag de sărăcie în 8 localități, nivel redus de
educație, grad ridicat de analfabetizare în special în minoritatea romă, lipsa politicilor
publice locale în domeniul social, lipsa serviciilor sociale publice în zonă din lipsa
fondurilor, număr redus al organizațiilor neguvernamentale ce au ca obiective
activitățile sociale sau/și de tineret. Aceste probleme creează o stare de urgență în
domeniul social. Se impune o acțiune rapidă într-o abordare integrată care să genereze
un impact social semnificativ. Din acest motiv acțiunea decisă de parteneri a fost de
susținere a serviciilor de bază prin crearea centrelor comunitare multifuncționale.
Obiectivul de dezvoltare rurală al ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4: Măsura
contribuie la realizarea obiectivului iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate
a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de
muncă.
Obiectivele specifice ale măsurii: Servicii de bază pentru economie şi pentru
populaţia rurală (centre comunitare multifuncţionale) sunt:
- combaterea sărăciei și excluziunii

- crearea serviciilor sociale
- susținerea creării și dezvoltării economiei sociale locale
- parteneriat pentru crearea și dezvoltarea unei economii sociale;
- creșterea capacității de formulare de politici publice
- consolidarea identității locale
Măsura contribuie la prioritatea P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii
sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr.
1305/2013.
Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B) Încurajarea dezvoltării locale
în zonele rurale prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la obiectivul transversal inovare al Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M1 / 1C - Transfer de cunoștințe,
M6 / 6A - Investiţii pentru ocuparea grupurilor marginalizate
Sinergia cu alte măsuri din SDL: și M8 / 6B: Dezvoltarea satelor.
2. Valoarea adăugată a măsurii
Valoarea adăugată este dată de impactul generat de aceasta la nivelul teritoriului.
Înființarea și/sau modernizarea centrelor comunitare multifuncționale de asistență
medicală comunitară și socială reprezintă o abordare complexă pentru soluționarea
privind accesibilizarea serviciilor de bază pentru populația din satele izolate și greu
accesibile, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități. Aria de deservire a centrelor
comunitare multifuncționale va acoperi mai multe UAT-urile din teritoriu, fiind un
criteriu de eligibilitate. În cadrul centrelor comunitare multifuncționale vor fi asigurate
servicii precum: servicii de permanență și asistență medicală primară comunitară;
servicii de consultație și tratament stomatologic; servicii de analize medicale de
laborator; servicii de asistență socială-refugiu temporar pentru mame și copii; servicii
de îngrijire medicală şi asistenţă socială la domiciliu; servicii de dezvoltare şi educaţie
timpurie; servicii auxiliare cu caracter administrativ, etc. Măsura va contribui la
îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor comunelor din zonă prin furnizarea oportună și
prin accesibilizarea serviciilor medicale și de asistență socială. Realizarea obiectivelor
măsurii ating la inversarea tendințelor de declin economic și social și de depopulare a
zonelor rurale.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Legea nr. 215/2001 a administrației publice; Hotărârea Guvernului nr. 26/2000 cu
privire la asociații și fundații; Legea asistenței sociale nr. 292 din 2011; Legea nr. 219
din 23 iulie 2015 privind economia socială; Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr.
1305/2013 (art. 20, art. 35), Reg. (UE) nr. 807/2014, Reg. (UE) nr. 1407/2013.

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcți:
Entități publice
 autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora
Entități private
 ONG-uri definite conform legislației în vigoare
 Întreprinderi sociale
 GAL-ul
Beneficiari indirecți: populația locală; întreprinderile înființate și/sau dezvoltate în
cadrul centrelor comunitare multifuncționale; ONG-uri care vor avea activități de
asistență socială în centrele comunitare multifuncționale,persoane în dificultate,
persoane marginalizate, persoane care sunt în căutarea unui loc de muncă și doresc și
doresc o calificare/recalificare.

5. Tip de sprijin (conform art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013)



Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant.
Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare
procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45(4) şi art.
63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
În cadrul acestei măsuri se acordă sprijin pentru înființarea, modernizarea şi/sau
dotarea centrelor comunitare multifuncționale.

7. Condiții de eligibilitate
Pentru aceste proiecte condițiile de eligibilitate sunt:







Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată;
Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/ mentenanța investiției pe o
perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată;
Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură;
Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau
județeană aprobată;
Investiția să se realizeze în teritoriul GAL Valea Buzăului și să deservească mai multe
UAT-uri din teritoriu;



Consultarea prealabilă de către potențialii beneficiari la proiecte încă de la
începerea elaborării proiectelor cu Comitetul arhitecţilor desemnați și contractați
de GAL, cu scopul luării în considerare a caracteristicilor arhitecturale, de structură
urbanistică şi de peisaj.
8. Criterii de selecție






Selecţia proiectelor se va face pe baza următoarelor priorităţi:
Întreținerea și asigurarea funcționării centrului comunitar multifuncțional în
parteneriat (de ex. cu alte comune, ONG-uri);
Dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă;
Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă;
Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară;
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

La stabilirea cuantumului sprijinului am avut în vedere aspectul dacă un proiect
deservește mai multe UAT-uri (cel puțin 3 UAT-uri) din teritoriu, beneficiarul poate
obține plafonul maxim al ajutorului public nerambursabil.
Intensitatea sprijinului pentru aceasta măsură este de:
 100% pentru investiții negeneratoare de venit
 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică
 90% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect.
Valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 – 100.000 Euro
10. Indicatori de monitorizare
Indicatorii de monitorizare aferenţi acestei măsuri sunt: Populația netă care
beneficiază de servicii îmbunătățite: 200, Număr de locuri de muncă nou create: 2.
Denumirea măsurii:

DEZVOLTAREA SATELOR

Codul măsurii: M8 /6B
Tipul măsurii: □ INVESTIȚII
□ SERVICII
□ SPRIJIN FORFETAR

1.Descrierea generală a măsurii
Conform analizei diagnostic și analizei SWOT infrastructura și serviciile publice
reprezintă a doua problemă ca importanță în percepția locuitorilor și a partenerilor GAL.
Îmbunătăţirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale,
inclusiv a celor de agrement și culturale și a infrastructurii aferente precum și

îmbunătățirea infrastructurii la scară mică (inclusiv investiții în domeniul energiei din
surse regenerabile și al economisirii energiei) și a investițiilor de uz public în informarea
turiștilor în infrastructura turistică la scară mică reprezintă probleme majore pentru
promovarea teritoriului și relansare economică. Dezvoltarea socio-economică a
spaţiului rural este indispensabil legată de existenţa unei infrastructuri rurale,
existența și accesibilitatea serviciilor de bază, inclusiv a celor de agrement, social,
socio-medical și cultural. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii de agrement,
social, socio-medical și cultural reprezintă o cerinţă esenţială pentru creşterea calităţii
vieţii și care pot conduce la o incluziune socială, inversarea tendințelor de declin
economic și social și de depopulare a zonelor rurale.
Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4: Măsura
contribuie la realizarea obiectivului iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate
a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de
muncă.
Obiectivele specifice ale măsurii Dezvoltarea satelor sunt:
- reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii locale în zonele rurale
- promovarea teritoriului
- creșterea competitivității economiei locale
- creșterea capacității de formulare de politici publice
- consolidarea identității locale
Măsura contribuie la prioritatea P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii
sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr.
1305/2013.
Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B) Încurajarea dezvoltării locale
în zonele rurale prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la obiectivul transversal inovare al Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: __
Sinergia cu alte măsuri din SDL: măsura se aplică sinergic în special cu măsurile M9 / 6B:
Ocrotirea moştenirii rurale și M10 / 6B: Susţinerea dezvoltării zonei Leader prin
organizarea de evenimente, M11/ 6C: IT& C

2. Valoarea adăugată a măsurii
Valoarea adăugată este dată de impactul generat de aceasta la nivelul teritoriului.
La proiectarea investițiilor cu construcții se impune luarea în considerare a
caracteristicilor arhitecturale, de structură urbanistică şi de peisaj. Pentru îndeplinirea
acestui criteriu de eligibilitate, beneficiarii proiectelor vor solicita consultanță gratuită
oferită de Comitetul de Consultanță Arhitecturală desemnat și contractat de GAL. Se
pune un mare accent la eficientizarea energetică a investițiilor prin utilizarea energiei
regenerabile, aceasta fiind un criteriu de selecție. Proiectele care au un impact

micro-regional vor primi punctaj mai mare și beneficiarul poate obține plafonul maxim
al ajutorului public nerambursabil.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Legea nr. 215/2001, Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr.
807/2014, Reg. (UE) nr. 1407/2013.

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiari direcți: autorităţile publice locale şi asociaţiile acestora (ADI-uri).
Beneficiari indirecți: populația locală, întreprinderile înființate și/sau dezvoltate în
teritoriu, ONG-uri din teritoriu

5. Tip de sprijin (conform art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013)



Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant.
Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare
procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45(4) şi art.
63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
În cadrul acestei măsuri se acordă sprijin pentru proiecte de investiții:








Înființarea, amenajarea spațiilor publice de agrement pentru populația rurală
Înființarea/dezvoltarea și dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale
Înființarea și/sau extinderea rețelei publice de iluminat
Înființarea și/sau extinderea sistemelor de supraveghere
Achiziționarea utilajelor, echipamentelor pentru serviciile publice locale în cadrul
primăriilor
Înființarea, modernizarea și/sau dotarea infrastructurii de agrement și turistic de uz
public conform specificului local
Modernizarea / Extinderea infrastructurii la scară mică (drumuri, podețe, cămine
culturale, îmbunătăţiri funciare – torenţi )

7. Condiții de eligibilitate



Condițiile de eligibilitate pentru aceste proiecte de investiţii sunt:
Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;








Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în incapacitate de plată;
Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o
perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată;
Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură;
Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau
județeană aprobată;
Investiția să se realizeze în teritoriul LEADER;
Consultarea prealabilă a beneficiarilor de proiecte încă de la începerea elaborării
proiectelor cu Comitetul arhitecţilor desemnați de GAL cu scopul luării în
considerare a caracteristicilor arhitecturale, de structură urbanistică şi de peisaj.

8. Criterii de selecție







Selecţia proiectelor se va face pe baza următoarelor priorităţi:
Proiecte realizate în parteneriat;
Proiecte cu impact micro-regional;
Exploatarea resurselor de energie regenerabilă;
Proiecte combinate cu măsura din POCU pentru infrastructura socială;
Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară.
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

La stabilirea cuantumului sprijinului am avut în vedere aspectul dacă un proiect
deservește mai multe UAT-uri (cel puțin 2 UAT-uri) din teritoriu, beneficiarul poate
obține plafonul maxim al ajutorului public nerambursabil.





Intensitatea sprijinului pentru aceasta măsură este de:
100% pentru investiții negeneratoare de venit
100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică
90% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect.
Valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 – 200.000 Euro
10. Indicatori de monitorizare

Indicatorii de monitorizare aferenţi acestei măsuri sunt: Număr de comune
sprijinite: 7, Populația netă care beneficiază de servicii îmbunătățite: 4000.

Denumirea măsurii:

OCROTIREA MOȘTENIRII RURALE

Codul măsurii: M9 /6B
Tipul măsurii: □ INVESTIȚII
□ SERVICII
□ SPRIJIN FORFETAR
1.Descrierea generală a măsurii
Conform analizei diagnostic și analizei SWOT patrimoniul clasat este într-o stare
avansată de degradare. Pierderea tradițiilor duc la degradarea patrimoniului imaterial.
Din aceste motive teritoriul își pierde din atractivitate. Teritoriul are o tradiție seculară
în ruralitatea pastorală care se păstrează încă, dar este pe cale de dispariție.
Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4: Măsura
contribuie la realizarea obiectivului iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate
a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de
muncă.
Obiectivele specifice ale măsurii Ocrotirea moștenirii rurale sunt:
- refondarea identității locale prin restaurarea patrimoniului material și
revigorarea patrimoniului imaterial
- valorificarea resurselor locale naturale, antropice și imateriale într-un brand
local Plaiul Buzăului care să promoveze teritoriul, produsele și serviciile locale
- susținerea unui sector de turism care să promoveze teritoriul și economia
locală
- creșterea capacității de formulare de politici publice
- consolidarea identității locale
Măsura contribuie la prioritatea P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii
sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr.
1305/2013.
Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B) Încurajarea dezvoltării locale
în zonele rurale prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la obiectivul transversal inovare al Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M10 / 6B: Susţinerea dezvoltării
zonei Leader prin organizarea de evenimente.
Sinergia cu alte măsuri din SDL: măsura se aplică sinergic în special cu măsurile
M8 / 6B: Dezvoltarea satelor
2. Valoarea adăugată a măsurii
Valoarea adăugată este dată de impactul generat de aceasta la nivelul teritoriului.
Arhitectura populară este foarte diversificată în zona rurală, aceasta fiind diferită nu
numai în fiecare comună, ci chiar şi în satele care aparţin aceleiaşi comune. Fiecare sat
are o arhitectură specifică excepţională, existând astfel un potenţial foarte mare
pentru valorificarea acestora şi în domeniul turismului. Aceleaşi considerente sunt
valabile şi în ceea ce priveşte meşteşugurile sau tradiţiile şi obiceiurile.

Sursele financiare necesare pentru conservarea şi valorificarea acestui patrimoniu
construit şi imaterial sunt foarte limitate. În cadrul Măsurii 7.6 al Programului Naţional
de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 există posibilitatea solicitării şi obţinerii de fonduri
nerambursabile pentru realizarea unor astfel de investiţii, exclusiv pentru obiective de
patrimoniu cultural imobil de interes local de clasa B. Clădirile, dar şi alte construcţii
(de exemplu mori de apă sau prese de ulei, cuptoare de ars cărămidă, fântâni, etc),
care păstrează caracteristicile patrimoniului construit tradițional, autentic, fiind
proprietăţi private, nu sunt incluse în categoriile A sau B din lista monumentelor istorice.
Astfel, din cauza lipsei surselor financiare ale proprietarilor, aceste clădiri (construcţii)
sunt degradate atât fizic, cât şi moral. Prin această măsură acordăm sprijin pentru
obiective necuprinse în categoriile A, sau B a monumentelor istorice, aflate însă pe lista
obiectivelor locale, întocmită de primării. Conservarea şi valorificarea patrimoniului
construit şi imaterial ar putea contribui semnificativ nu numai la îmbunătăţirea calităţii
vieţii la nivel local, dar în acelaşi timp ar putea reprezenta un obiectiv turistic cu
potenţial ridicat, fiind obligatorie introducerea clădirilor reabilitate sau a bunurilor
reabilitate şi functionalizate în circuitul turistic, asigurarea accesului pentru vizitatori
la patrimoniul local construit.
De asemenea valoarea adăugată a măsurii este evidențiată și prin criteriile de selecție
aplicate. La această măsură inovația este reprezentată prin acordarea sprijinului
conform listei cu obiectivele considerate de importanță locală, întocmite de către
primării și asumate prin Hotărârea Consiliului Local, și de faptul că proprietarii
clădirilor/șurilor vechi vor putea accesa fondurile europene prin ONG-uri. Sprijinirea
conservării patrimoniului local, a meşteşugurilor, a prelucrărilor primare prin metode
tradiţionale și 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. Schimbarea funcţiei clădirilor,
ca de exemplu casa în casă muzeu, şura pentru alte activităţi economice sau pentru
locuit și realizarea unor trasee de patrimoniu (turism cultural ) axate pe promovarea
operelor de valoare și a unor personalități reprezentative zonelor reprezintă abordări
care susțin o valoare adăugată măsurii.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Legea nr.215/2001, Hotărârea Guvernului nr26/2000, Lege nr.422 din 18 iulie 2001
Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014, Reg. (UE) nr.
1407/2013.
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)



Beneficiari direcți: autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora
Societăţi şi întreprinderi private, ONG-uri, așezăminte culturale şi Instituții de cult,
proprietari de clădiri vechi (case, clădiri gospodăreşti, case tradiţionale, case
muzeu), sau care prezintă document încheiat la notariat care atestă dreptul de











administrare asupra obiectivului ce se va restaura/consolida/conserva, pe o
perioadă de minim 10 ani de la depunerea cererii de finanțare.
Societăţi şi întreprinderi private, ONG-uri care au calitățile necesare, pot aplica
pentru elaborare de studii și proiecte, istoriografii locale, întocmirea listei
obiectivelor de interes local; Societăţi şi întreprinderi private, ONG-uri care pot
aplica pentru reabilitarea, renovarea, dotarea de spaţii destinate păstrării şi
transmiterii de meşteşuguri, tradiţii şi alte tipuri de activităţi tradiţionale;
reabilitarea şi refunctionalizarea de obiective/ construcţii (de exemplu mori de apă
sau prese de ulei, cuptoare de ars cărămidă, etc.), care păstrează caracteristicile
patrimoniului construit tradițional, autentic.
Cultele religioase pot aplica pentru proiectele care urmăresc includerea unei clădiri
pe lista de monumente, precum și pentru restaurarea bisericilor, cimitirelor și a
altor obiective aflate în proprietatea parohiilor.
ONG-uri care nu sunt proprietari de clădiri vechi (case, clădiri gospodăreşti, case
tradiţionale, case muzeu) dar care prezintă un acord/convenţie scrisă între ONG și
persoanele fizice proprietari de clădiri vechi/construcţii tradiţionale, în cadrul
căruia proprietarul își asumă obligația de a nu înstrăina clădirea/ construcţia
tradiţională și de a nu modifica aspectul/funcţionalitatea clădirii/ construcţiei
tradiţionale pe o perioadă de minim 5 ani de la terminarea lucrărilor de
renovare/reabilitare/darea în funcțiune a clădirii/ construcţiei tradiţionale,
precum și faptul că va asigura vizitabilitatea imobilului sau părții de imobil renovat.
Parteneriat fără personalitate juridică - entitate publică sau privată juridică
semnatară a acordului de parteneriat cu sediul social/punct de lucru/sucursală în
teritoriul acoperit de GAL
GAL-ul
Beneficiari indirecți: Populația zonei LEADER, turiști
5. Tip de sprijin (conform art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013)



Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant.
Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare
procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45(4) şi art.
63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
În cadrul acestei măsuri se acordă sprijin pentru proiecte de investiții:
- Proiectarea, elaborarea documentaţiei tehnico-economice conform H.G.28/2008
- Lucrări construcţii-montaj, cu păstrarea aspectului original al clădirii;
- Renovarea/reabilitarea unor clădiri vechi al căror aspect a fost stricat sau reabilitarea,
renovarea, dotarea* de spaţii destinate păstrării şi transmiterii de meşteşuguri, tradiţii

şi alte tipuri de activităţi tradiţionale; reabilitarea şi refunctionalizarea de obiective/
construcţii (de exemplu mori de apă sau prese de ulei, cuptoare de ars cărămidă, etc.),
care păstrează caracteristicile patrimoniului construit tradițional, autentic;
- Mutarea şi reconstrucţia clădirilor vechi pe un amplasament nou (case, șure, etc.)
- Renovarea faţadei unei clădiri;
În cadrul acestei măsuri se acorda sprijin pentru proiecte de servicii:
- Elaborarea documentaţiei pentru includerea pe lista de monumente
- Elaborare de studii și proiecte, istoriografii locale
- Întocmirea listei obiectivelor de interes local
- Acțiuni de promovare şi marketing (elaborare plan de promovare, site de promovare,
participare la târguri de profil, achiziţia şi montarea de panouri
informative/direcţionale, etc.)
- Documentații pentru înregistrare brand local
7. Condiții de eligibilitate
Condițiile de eligibilitate sunt:











Proiectul trebuie să fie realizat în spaţiul rural conform definiţiei din PNDR iar
beneficiarul se identifică într-una din categoriile de beneficiari definite
Proiectele finanțate se vor implementa obligatoriu în teritoriul Grupului de Acțiune
Locală Valea Buzăului
Nu este permisă dubla finanţare a aceleaşi activităţi/investiţii din alte fonduri
comunitare sau naţionale;
Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele şi autorizaţiile necesare investiţiei;
Prin memoriul justificativ/studiul de fezabilitate/DALI, proiectul trebuie să
demonstreze oportunitatea şi necesitatea socio-economică a investiţiei;
Proiectul propus este în conformitate cu normele de mediu;
Investiţia să respecte Planul Urbanistic General;
Construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte/păstreze
arhitectura specifică locală
Beneficiarul se angajează să asigure mentenanţa investiţiei
Angajament din partea beneficiarului că va introduce obiectivul investiţional în
circuitul turistic/va asigura vizitabilitatea clădirii renovate

8. Criterii de selecție
Selecţia proiectelor se va face pe baza următoarelor priorităţi:
Proiectele prin care se solicită finanţare prin Asociația LEADER ……. sunt supuse unui
sistem de selecţie, în baza căruia fiecare proiect este punctat conform principiilor
privind stabilirea criteriilor de selecție:

Principiul potențialului turistic/ al potenţialului economic (activitate generatoare de
venit), în sensul prioritizării proiectelor în funcție de valorificare în scop turistic/
activitate generatoare de venit – 25 puncte pentru investiții în imobile care vor fi
folosite/valorificate în scop turistic/ pentru investiții în activități generatoare de venit
Principiul valorii culturale în funcție de numărul de activități socio-culturale planificate
a fi desfășurate în urma punerii în funcțiune a casei/șurei – 25 puncte pentru investiții în
imobile care vor fi folosite/valorificate în scop cultural/socio-cultural/de păstrare a
tradițiilor/de a oferi programe pentru comunitate
Vechimea clădirii, clădire construită între:
- 1940-1900 - 10 puncte,
- 1900-1850 - 20 puncte,
- înainte de 1850 - 30 puncte
- schimbarea funcţiei unei clădirii vechi - 20 puncte
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Ponderea maximă a intensității sprijinului public nerambursabil din totalul
cheltuielilor eligibile este de până la 100% pentru proiectele negeneratoare de venit și
90% pentru proiecte generatoare de venit.
Valoarea unui proiect va fi de maximum 20.000 de euro.
10. Indicatori de monitorizare
Indicatorii de monitorizare aferenţi acestei măsuri sunt: Populaţia netă care
beneficiază de servicii / infrastructura îmbunătăţite: 200.

Denumirea măsurii: SUSȚINEREA DEZVOLTĂRII ZONEI LEADER PRIN
ORGANIZAREA DE EVENIMENTE
Codul măsurii: M10 /6B
Tipul măsurii: □ INVESTIȚII
□ SERVICII
□ SPRIJIN FORFETAR

1.Descrierea generală a măsurii
Conform analizei diagnostic și analizei SWOT potențialul turistic al teritoriului
este deosebit dar foarte puțin valorificat. Tradițiile sunt pe cale de dispariție și deci
animarea teritoriului este deficitară. Măsura ”Susținerea dezvoltării zonei LEADER prin
organizare de evenimente” contribuie la dezvoltarea turismului, sprijinirea valorificării
produselor, serviciilor culturale şi turistice ale zonei prin acțiuni, care nu se regăsesc în
nici una dintre măsurile PNDR, adică prin organizarea de spectacole cu caracter
tradiţional, programe turistice, târguri, manifestări tradiționale. Aceste programe au ca
scop prelungirea sezonului estival turistic prin oferirea de evenimente cu atractivitate
turistică, precum și prevenirea marginalizării anumitelor grupuri de locuitori, de
exemplu cei vârstnici, sau lipsiți de rude. Prin târgurile incluse cresc veniturile
producătorilor, sunt folosite spațiile comune, care oferă posibilitate de venituri
alternative satului. GAL-ul poate propune un eveniment definitoriu întregului teritoriu.
Obiectivul de dezvoltare rurală al ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4: Măsura
contribuie la realizarea obiectivului iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate
a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de
muncă.

Obiectivele specifice ale măsurii Susținerea dezvoltării zonei LEADER prin
organizare de evenimente sunt:
- valorificarea resurselor locale naturale, antropice și imateriale într-un brand
local Plaiul Buzăului care să promoveze teritoriul, produsele și serviciile locale
- susținerea unui sector de turism care să promoveze teritoriul și economia
locală
- creșterea capacității de formulare de politici publice
- consolidarea identității locale
Măsura contribuie la prioritatea P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii
sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr.
1305/2013.
Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B) Încurajarea dezvoltării locale
în zonele rurale prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la obiectivul transversal inovare al Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M9 / 6B: Ocrotirea moştenirii
rurale.
Sinergia cu alte măsuri din SDL: măsura se aplică sinergic în special cu măsurile
M8 / 6B: Dezvoltarea satelor

2. Valoarea adăugată a măsurii
Valoarea adăugată este dată de impactul generat de aceasta la nivelul teritoriului.
Stimularea organizării de evenimente tradiționale, turistice, precum și a târgurilor
contribuie la: stimularea comercializării produselor locale, la dezvoltarea turismului în
forme tradiționale care contribuie la realizarea de extra-venituri pentru populație și nu
în ultimul rând la menținerea tradițiilor. Valoarea adăugată este dată de promovarea
teritoriului prin evenimente cu un impact asupra produselor tradiționale locale, a
economiei locale în general.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale; Hotărârea Guvernului nr.
26/2000 cu privire la asociații și fundații; Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr.
1305/2013 (art. 20, art. 35), Reg. (UE) nr. 807/2014, Reg. (UE) nr. 1407/2013.
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)
Beneficiari direcți: autorităţile publice locale şi asociaţiile acestora, ONG-uri
definite conform legislației în vigoare.
GAL-ul.

Beneficiari indirecți: populația locală, întreprinderile locale, turiști.

5. Tip de sprijin (conform art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013)





Pentru proiecte de servicii (organizare evenimente, târguri) sprijinul va fi
acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor
prevăzute în planul de activitate.
Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant.
Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare
procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45(4) şi art.
63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
În cadrul acestei măsuri se acordă sprijin în proiecte de investiții pentru acţiuni:
investițiile legate de organizare evenimente (de exemplu achiziționarea de corturi,
scene mobile, etc.)
În cadrul acestei măsuri se acorda sprijin în proiecte de servicii pentru acţiuni:
- Organizarea evenimentelor bazate pe tradiții populare, valori culturale și
naturale, cu scopul menținerii tradițiilor locale, ca o valoare importantă în
oferta turistică a zonei, și a prevenirii marginalizării persoanelor vârstnice și a
depopulării.
- Organizarea evenimentelor şi programelor care deservesc dezvoltarea
sensibilizării tinerilor asupra sănătății și mediului, consolidarea identității locale,
cu scopul de a crește sensibilitatea generației noi asupra valorilor existente în
zonă.
- Organizarea evenimentelor care au ca scop menținerea și dezvoltarea identității
locale a zonei, consolidarea cooperării economice durabile pe teritoriul LEADER
- Organizarea de evenimente cu scopul sprijinirii consumului conștient și a
stilului de viață sănătos
- Organizarea activităților legate de conștientizare asupra stilului de viață sănătos
și problemele de mediu.
- Organizarea de activități sportive care contribuie atât la menținerea sănătății
populației, cât și la atragerea turiștilor prin participare la evenimente.
- Susținerea evenimentelor sportive și culturale în legătură cu specificul teritorial
- Organizare de târguri
7. Condiții de eligibilitate
Condițiile de eligibilitate pentru proiectele de investiții:
Investițiile pot fi exclusiv cele legate de organizarea evenimentelor (scenă mobilă,
sonorizare, etc.) și presupune întocmirea, pe lângă cerințele pentru proiecte de servicii,
a documentelor aferente investiției conform HG 28/2008.









Condițiile de eligibilitate pentru proiecte de servicii:
Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată;
Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură;
Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau
județeană aprobată;
Investiția să se realizeze în teritoriul LEADER
Angajament din partea beneficiarului că va introduce
manifestarea/evenimentul/târgul organizat cuprins în proiect în circuitul turistic.
Solicitantul va întocmi un plan anual cu privire la programul/târgul organizat
8. Criterii de selecție

-

-

Selecţia proiectelor se va face pe baza următoarelor priorităţi:
Programul contribuie la conservarea patrimoniului local şi a tradiţiilor locale (de ex.
susținerea ansamblelor populare locale…)
Programul contribuie la susținerea evenimentelor bazate pe tradiții populare, valori
culturale și naturale, cu scopul menținerii tradițiilor locale
Programul contribuie la sensibilizarea tinerilor asupra sănătății și mediului,
consolidarea identității locale
Programul contribuie la dezvoltarea identității locale a zonei
Programul sprijină activitățile legate de conștientizare asupra stilului de viață
sănătos, cuprinde activități sportive care contribuie atât la menținerea sănătății
populației, cât și la atragerea turiștilor prin participare la evenimente
Proiectul prevede atragerea atenției asupra problemelor de mediu, de protecția
mediului și de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea
Programe inovatoare
Programul se adresează generației tinere/populației vârstnice
Realizarea de manifestări în afara sezonului estival turistic, respectiv cele care
atrag un număr însemnat de turiști
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Rata sprijinului este de 100% în cazul proiectelor negeneratoare de profit. Valoarea
proiectelor este de minim 5.000 Euro, maxim 10.000 Euro și sprijinul va fi acordat sub
formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor prevăzute în planul de
activitate.
În cazul în care beneficiarul realizează și investiții legate de evenimente (scenă
mobilă, sonorizare, etc.), intensitatea sprijinului va fi de:
 100% pentru investiții negeneratoare de venit
 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică
10. Indicatori de monitorizare

Indicatorii de monitorizare aferenţi acestei măsuri sunt: Populaţia netă care
beneficiază de servicii / infrastructură îmbunătăţite: 380; Numărul evenimentelor
organizate:4.

Denumirea măsurii:

IT & C

Codul măsurii: M11 /6C
Tipul măsurii: □ INVESTIȚII
□ SERVICII
□ SPRIJIN FORFETAR

1.Descrierea generală a măsurii

Conform analizei diagnostic și analizei SWOT infrastructura și servicii publice
locale reprezintă a doua problemă în percepția populației și a partenerilor GAL. Actul
administrativ este ineficient în lipsa mijloacelor de comunicare. Fără un sector IT & C
teritoriilor sunt invizibile și neatractive.
Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4: Măsura
contribuie la realizarea obiectivului iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate
a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de
muncă.
Obiectivele specifice ale măsurii IT & C sunt:
- creșterea competitivității economiei locale
- stimularea inovării
- creșterea capacității de formulare de politici publice
- consolidarea identității locale
- crearea unui sector IT&C care să susțină inovarea.
Măsura contribuie la prioritatea P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii
sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr.
1305/2013.
Măsura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6C) Sporirea accesibilităţii, a
utilizării şi a calităţii tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) în zonele rurale
prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la obiectivul transversal inovare al Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: __
Sinergia cu alte măsuri din SDL: măsura se aplică sinergic în special cu măsurile M1 / 1C:
Transfer de cunoştinţe și M8 / 6B: Dezvoltarea satelor
2. Valoarea adăugată a măsurii
Valoarea adăugată este dată de impactul generat de aceasta la nivelul teritoriului.
Măsura va avea impact asupra tuturor măsurilor. Măsura va conduce la creşterea valorii
adăugate a serviciilor bazate pe IT&C și la standardizarea unor procese de lucru care vor
determina creșterea operativităţii în rezolvarea problemelor în toate domeniile. Prin
crearea și îmbunătățirea competenţelor digitale şi sporirea conţinutului digital forța de
muncă își sporește competitivitatea. De asemenea sunt create premise pentru
e-guvernare, e-educaţie, e- incluziune, e-sănătate şi e-cultură care pot creşte eficienţa
interne a actului administrativ.

3. Trimiteri la alte acte legislative
Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013 – art 14, art 35 Reg. (UE) nr. 807/2014.
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcți: Orice entitate juridică privată sau publică legal constituită.
Beneficiari indirecți: Persoane fizice şi juridice din toate sectoarele dezvoltării
rurale
5. Tip de sprijin (conform art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013)



Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant.
Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare
procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45(4) şi art.
63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
În cadrul acestei măsuri se acordă sprijin pentru:
a) achiziţia de echipamente IT
b)achiziţia de soft, brevete, mărci, drepturi de autor
c)dezvoltarea de soft pentru toate domeniile aferente dezvoltării rurale (administrație,
educaţie, mediu, social, economic,cultural etc.)
7. Condiții de eligibilitate
Condițiile de eligibilitate sunt:
 Acţiunile proiectului se desfăşoară în teritoriul GAL
 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul
economic al acesteia
8. Criterii de selecție
Selecţia proiectelor se va face pe baza următoarelor priorităţi:
 Creşterea eficienţei economice a exploatațiilor şi întreprinderilor
 Creşterea eficienţei actului administrativ
 Creşterea numărului locurilor de muncă
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului




Intensitatea sprijinului pentru cheltuielile eligibile din proiect sunt:
Pentru operaţiunile negeneratoare de venit: 100%
Pentru operaţiunile generatoare de venit: 90%
Valoarea proiectelor maxim 10 000 euro.

10. Indicatori de monitorizare
Indicatorii de monitorizare aferenţi acestei măsuri sunt: populaţia netă care
beneficiază de servicii TIC: 250

CAPITOLUL VI: Descrierea complementarităţii şi/ sau contribuţiei la obiectivele altor
strategii relevante ( naţionale, sectoriale, regionale, judeţene, etc).
Strategia de Dezvoltare Locală a Asociaţiei GAL Valea Buzăului nu intra în competiţie cu
o altă strategie elaborată la nivel regional sau judeţean ci, din contră, este
complementară, contribuind la implementarea unor măsuri şi obiective propuse în
cadrul “Strategia de Dezvoltare Durabilă şi Planul de Acţiune ale judeţului Buzău 2014 –
2020” şi în cadrul “Plan de Dezvoltare Durabilă a judeţului Prahova în perioada 2014 –
2020”. Astfel, strategia elaborată pentru teritoriul GAL Valea Buzăului contribuie la
atingerea unor obiective specifice propuse în Strategia de Dezvoltare Durabilă a
judeţului Buzău sau la implementarea priorităţii legate de “Dezvoltare rurală”, descrisă
în Planul de Dezvoltare Durabilă a judeţului Prahova.
Măsurile propuse în SDL-ul teritoriului GAL Valea Buzăului contribuie la atingerea
obiectivelor specifice cuprinse în Strategia de Dezvoltare Durabilă a judeţului Buzău:
3.2 – Sprijinirea dezvoltării firmelor în vederea creşterii competitivităţii regionale şi
crearea de noi locuri de muncă; 5.3 – Prevenirea şi reducerea impactului schimbărilor
climatice prin implementarea unor măsuri de protecție a mediului şi de prevenire a
riscurilor de mediu; 6.2 – Îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirilor din sectorul
public şi a sistemului de iluminat public şi valorificarea resurselor regenerabile pentru
producerea energiei electrice şi termice; 7.3 – Creşterea calităţii serviciilor sociale şi a
infrastructurii de servicii sociale pentru combaterea sărăciei şi incluziunii sociale; 7.4 –
Reducerea gradului de sărăcie prin asigurarea unor condiţii îmbunătăţite de locuit,
pentru comunităţile defavorizate, precum şi asigurarea unor servicii de bază medicale,
educaţionale, sociale, în vederea creşterii gradului de ocupare şi incluziune socială;
8.1 – Diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului de întreprinderi, inclusiv
din sectorul non – agricol, încurajarea menţinerii şi dezvoltării activităţilor tradiţionale
din spaţial rural; 8.3 – Creşterea calităţii vieţii în zonele rurale prin dezvoltarea
infrastructurii rurale, inclusiv prin conservarea, protejarea şi dezvoltarea patrimoniului
istoric şi cultural.
Totodată aceste măsuri propuse în SDL GAL Valea Buzăului contribuie la implementarea
“Prioritatea 7 - Dezvoltarea rurală”, descrisă în Planul de Dezvoltare Durabilă a
judeţului Prahova”, a măsurilor 7.1 – Revitalizarea comunităţilor rurale; 7.2 –
Conservarea şi îmbunătăţirea mediului înconjurător în rural, protejarea moştenirii
culturale; 7.3 – Diversificarea economiei rurale, creşterea competitivităţii sale; 7.5 –
Diversificarea şi dezvoltarea sectorului agricol şi agro-alimentar; 7.6 – Instruire şi
consultanță pentru agricultură.
Cea mai mare parte a teritoriului GAL Valea Buzăului poate fi eligibilă şi pentru un
teritoriu cuprins în cadrul unui potenţial FLAG. Din informaţiile noastre, din discuţii cu
edilii comunităţilor partenere, nu exista încă constituit legal un astfel de FLAG,
existând doar discuţii de principiu de constituire a unui astfel de FLAG, care să cuprindă
şi o parte din UAT-urile partenere în GAL Valea Buzăului. Din informaţii verificate,
nimeni (ONG, persoana fizică sau UAT) nu a accesat măsura privind sprijinul pregătitor

pentru elaborarea strategiei de dezvoltare în cadrul unui astfel de FLAG ce să se
suprapună parţial şi peste teritoriul GAL Valea Buzăului.
În cazul în care vor exista necesitatea şi dorinţa constituirii unui astfel de FLAG şi se va
elabora şi o strategie de dezvoltare locală a acestuia, echipa tehnică a GAL Valea
Buzăului, membrii Asociaţiei GAL Valea Buzăului sau alte persoane resursă, vor acorda
tot sprijinul şi vor participa la un parteneriat de coordonare şi complementaritate a
celor două parteneriate (GAL şi FLAG), inclusiv a strategiilor.
Fundamental programul LEADER este un program complementar PNDR_POCU deoarece
vizează o abordare a dezvoltării locale puse sub responsabilitatea comunității (grupuri
de acțiune locală). SDL este complementară cu POCU prin măsurile M6/ 6A: Investiții
pentru ocuparea grupurilor marginalizate și M7/ 6B: Servicii de baza pentru economie şi
pentru populația rurala (centre comunitare multifuncționale). Aceste măsuri vizează
intervenții în comunitățile marginalizate și crearea unor centre multifuncționale. Se
evaluează posibilitatea unui parteneriat pentru o acțiune complementară cu
Dezvoltarea Locală Integrată (D2I 360o ) în comunitățile marginalizate (POCU axa
prioritară 4).

CAPITOLUL VII : Descrierea planului de acţiune
La nivelul GAL- ului Valea Buzăului se vor desfăşura următoarele activităţi/acţiuni:
a) Informare – Comunicare
Obiectivul principal al acţiunilor de informare şi promovare în mediul rural îl
reprezintă conştientizarea opiniei publice şi în mod special: a potenţialilor beneficiari,
în vederea accesării fondurilor europene destinate dezvoltării rurale; a beneficiarilor
privind conţinutul măsurilor; a administraţiei publice naţionale şi locale, a
organizaţiilor profesionale, partenerilor economici şi sociali, a organizaţiilor
neguvernamentale atât pentru accesarea fondurilor disponibile cât şi pentru
diseminarea informaţiilor specifice.
Comunicarea trebuie să fie clară, concisă, concretă, adaptată publicului ţintă şi
coerentă
pe durata întregii perioade de implementare a SDL. Aceasta se articulează
în jurul a 3 principii: flexibilitatea (capacitatea de a răspunde rapid la semnalele venite
din mediul intern şi extern); transparența (capacitatea de a furniza informaţii obiective
şi corecte referitoare la activităţile GAL Valea Buzăului şi la contribuţia Uniunii
Europene); eficiența prin utilizarea optimă a resurselor în vederea atingerii impactului
maxim.
b) Apel pentru proiecte.
GAL Valea Buzăului va efectua pentru fiecare dintre măsuri 2 apeluri anual, câte
unul pe semestru, până la epuizarea sumelor.
Apelul va fi aprobat de către Consiliul Director al GAL Valea Buzăului. După aprobarea
apelului de selecţie de către Consiliul Director al GAL Valea Buzăului , în termen de 15
zile din ziua următoare datei adoptării sale, va fi transmisă o copie a aprobării la
Ministerul Agriculturii, se va asigura publicitatea apelului în teritoriu prin intermediul
mass – media, fluturaşi şi afişe la fiecare primărie care face parte din GAL Valea
Buzăului.
Textul apelului de selecţie va face referire la următoarele aspecte: legislaţia care
reglementează ajutorul; obiectul, condiţiile şi scopul ajutorului; suma maximă totală
care urmează a fi folosită ca ajutor financiar pentru anul respectiv; criteriile pe care
trebuie să le îndeplinească beneficiarii pentru a solicita ajutor financiar şi modul în care
se acorda ajutorul financiar; indicarea persoanelor responsabile cu procedura şi
soluţionarea acesteia; locul, modul şi termenul de depunere a cererilor şi a
documentaţiilor aferente de către beneficiari; componența comitetului de selecţie a
proiectelor şi criteriile de evaluare a proiectelor; termenul limită pentru comunicarea

rezultatelor; posibilitatea de contestare a rezultatelor. De asemenea, în apelul de
selecţie se va menţiona că dacă au rămas bani nealocați pe proiecte în respectiva
sesiune, se poate redeschide o altă sesiune, după o anumită perioadă de timp.
c) Sprijinirea depunătorilor de proiecte.
Pot fi depunători de proiecte tipul de beneficiarii stabiliţi în capitolul V. Prezentarea
măsurilor, persoanele juridice de drept privat, ONG –urile precum şi primăriile care
îndeplinesc cerinţele specifice pentru fiecare din măsurile prezentate. Proiectele
depuse de beneficiarii finali vor respecta condiţiile de formă şi conţinut recomandate
de GAL Valea Buzăului şi vor fi însoţite de documentele solicitate prin apelul de
selecţie.
d) Organizarea procesului de verificare şi decizie asupra proiectelor
depuse.
Comitetul de selecţie al proiectului va verifica îndeplinirea criteriilor de conformitate
stipulate în apelul de selecţie şi prezenta tuturor documentelor solicitate. De asemenea
personalul tehnic al GAL Valea Buzăului va realiza inspectarea locului în care urmează
să se deruleze proiectul pentru care se solicită ajutor şi va elibera un act din care să
reiasă că lucrările respective nu au fost demarate înainte de semnarea contractului.
Responsabilul administrativ (Managerul ) va elabora un raport tehnico – economic
pentru fiecare solicitare în parte în care se va da un aviz favorabil acordării finanţării
solicitate. Solicitările care obţin aviz favorabil vor fi apoi evaluate de către Comitetul
de Selecţie al GAL Valea Buzăului. Acesta va elabora un document pentru fiecare
măsură în parte în care vor fi evidenţiate punctajele obţinute de către proiectele
prezentate în ordinea descrescătoare. Punctajul fiecărui proiect va fi stabilit în
conformitate cu criteriile de selecţie stabilite. Rezultatul evaluării se va consemna
într-un raport. După finalizarea selecţiei proiectelor în cadrul GAL Valea Buzăului, lista
cu proiectele aprobate, va fi transmisă la OJFIR Buzău.
e) Monitorizarea proiectelor.
Monitorizarea prevede un dispozitiv riguros şi transparent de vizualizare a modului în
care are loc gestionarea financiară a implementării strategiei de dezvoltare, care
permite colectarea sistematică şi structurarea anuală a datelor cu privire la activităţile
desfăşurate.
f) Implementarea proiectelor în cadrul GAL Valea Buzăului.
Implementarea proiectului în cadrul GAL Valea Buzăului va parcurge următorii paşi:
lansarea apelului de selecţie de către GAL prin intermediul mijloacelor de informare
mass- media, pliante, pagină web, etc.; depunerea proiectelor de către posibilii
beneficiari care se încadrează în criteriile de eligibilitate stabilite pentru fiecare
măsură; efectuarea verificării conformității proiectului şi respectarea criteriilor de
eligibilităţii de către Comitetul de Selecţie din cadrul GAL Valea Buzăului; selecţia
proiectelor; depunerea proiectelor la OJFIR Buzău, CRFIR Constantă; efectuarea
verificării conformităţii cererilor de plată.
Semestrul
Activități

Responsabili

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Pregătirea și
publicarea
apelurilor de
selecție : M7
Servicii de bază
pentru
economie si
pentru
populaţia rurală
(centre
comunitare
multifuncţional
e)
Pregătirea și
publicarea
apelurilor de
selecție:M1,M2,
M3,M4,M5,M6,M
8,M9,M10,M11.
Animarea
teritoriului

Analiza,
evaluarea și
selecția
proiectelor
Monitorizarea și
evaluarea
implementării
strategiei
Verificarea
conformității
cererilor de
plată pentru
proiectele
selectate (cu
excepția
situațiilor în
care GAL este
beneficiar)
Monitorizarea
proiectelor

Personal
angajat/parten
eri

Personal
angajat/parten
eri

Personal
angajat/servicii
externalizate/
parteneri
Personal
angajat/servicii
externalizate/
parteneri
Personal
angajat/servicii
externalizate/
parteneri
Personal
angajat/servicii
externalizate

Personal
angajat

contractate
Întocmirea
cererilor de
plată, dosarelor
de achiziții
aferente
costurilor de
funcționare și
animare

Personal
angajat/
servicii
externalizate

Resursele financiare necesare pentru desfășurarea acțiunilor propuse vor fi alcătuite
din:
- bugetul alocat costurilor de funcționare GAL – respectiv:424 518Euro.
- resurse externe: cotizațiile membrilor; venituri realizate din activităţi economice
directe; donaţii, sponsorizări sau legate; resurse obţinute de la bugetul de stat sau de
la bugetele locale; resurse din alte venituri prevăzute de lege.
Crearea și gestionarea unor instrumente financiare locale; resurse din implementarea
unor proiecte finanțate de alte programe naționale și/sau ale Uniunii Europene.

CAPITOLUL VIII: Descrierea procesului de implicare a comunităţilor locale în
elaborarea strategiei.
Asociaţia Grupul de Acţiune Locală (GAL) Valea Buzăului este un GAL funcţional
din exerciţiul bugetar 2007 – 2013, ce a aplicat şi beneficiat de finanţare în cadrul
sub-măsurii 19.1. Au fost prevăzute acţiuni de animare şi informare în cele 12 UAT-uri
partenere, două dezbateri publice şi trei întâlniri ale partenerilor (Adunări Generale ale
Asociaţiei).
Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Valea Buzăului a fost realizată
prin implicarea activă a comunităţilor partenere, implicare realizată în urma
activităţilor de animare şi informare, dar şi în urma dezbaterilor publice. În cadrul
activităţilor de animare şi informare, desfăşurate în fiecare din cele 12 UAT-uri
partenere, a existat o întâlnire locală unde au participat persoane interesate de
elaborarea strategiei şi introducerea unor măsuri care să reflecte nevoile de dezvoltare
ale comunităților partenere, de viitoarele finanţări prin GAL Valea Buzăului, de
condiţiile de accesare a fondurilor europene nerambursabile. Participarea la aceste
întâlniri a fost una voluntară, nediscriminatorie, asigurându-se egalitatea deplină între

femei şi bărbaţi. Întâlnirile în comunităţile partenere au fost făcute publice printr-un
comunicat de presă publicat la o televiziune locală (TV Buzău), iar înaintea acestor
întâlniri, cu aproximativ 1-2 ore înaintea lor, s-au distribuit între 150 şi 170 de pliante
de informare în rândul cetăţenilor, fiind totodată invitaţi la aceste întâlniri ce s-au
desfăşurat în diferite locaţii, cum ar fi săli de şedinţe ale consiliilor locale, săli de clasă,
cămine culturale. Pentru asigurarea unei participări reprezentative au fost trimise
invitaţii primarilor înaintea acestor întâlniri locale pentru a lua legătura cu mediul
privat din localităţile lor şi să fie invitaţi întreprinzători sau posibili beneficiari ai
finanţărilor propuse prin SDL. S-a elaborat şi un afiş de prezentare postat în locaţiile
unde s-au desfăşurat întâlnirile, dar şi în unele zone reprezentative din comunităţile
locale partenere. Membrii echipei tehnice au contactat telefonic beneficiari ai unor
finanţări din exerciţiul anterior pentru a participa la aceste întâlniri locale pentru a ne
împărtăşi din experienţa lor. În cadrul acestor întâlniri locale au fost dezbătute nevoile
de dezvoltare a localităţilor în cauză, au fost făcute propuneri de posibile măsuri sau
proiecte finanţate prin viitorul SDL. Pentru o centralizare a nevoilor şi problemelor cu
care se confruntă comunităţile în cauză au fost distribuite chestionare de nevoi,
chestionare ce au vizat trei grupuri sociale (cetăţeni, reprezentanţi ai administraţiei
publice şi mediul privat). După conturarea acestor nevoi şi probleme, în cadrul
întâlnirilor locale, s-au adus clarificări despre conţinutul viitoarei SDL, condiţiile
specifice ce vor fi respectate, în sensul că măsurile introduse nu vor fi identice ca cele
de la nivel naţional, ca în exerciţiul trecut. De asemenea, participanţii la aceste
întâlniri locale au fost invitaţi, alături de alte persoane interesate, la dezbaterile
publice ce au avut loc în sudul şi nordul teritoriului.
Dezbaterile publice s-au desfăşurat în Cislău, pentru localităţile Cislău, Vipereşti,
Calvini, Catina, Chiojdu, Starchiojd şi Lapoş şi în Pătârlagele (pentru nordul teritoriului),
pentru localităţile Pătârlagele, Colţi, Pănătău, Siriu, Gura Teghii. În cadrul dezbaterii
din sudul teritoriului au fost centralizate nevoile şi propunerile de proiecte ce au reieşit
din discuţiile din cadrul întâlnirilor locale şi din chestionarele completate, s-a prezentat
stadiul elaborării strategiei, dar şi concluziile din cadrul unor întâlniri la nivelul
FNGAL-ului. În cadrul dezbaterii din nordul teritoriului, desfăşurată mult mai târziu
(3.03.2016), au fost dezbătute fişele măsurilor propuse ce urmăresc analiza diagnostic
şi analiza SWOT a teritoriului GAL Valea Buzăului, propunându-se criterii de selecţie şi
alocări de sume. Pentru complexitatea dezbaterii şi importanţa ei au fost invitaţi şi
reprezentanţi din sudul teritoriului. S-a prezentat şi strategia ce va fi depusă în cadrul
sesiunii de depunere.
Tot în cadrul proiectului finanţat prin sub-măsura 19.1 au fost desfăşurate şi 3
întâlniri ale partenerilor, sub forma unor Adunări Generale extraordinare. În cadrul
acestor întâlniri au fost luate o serie de decizii soldate cu hotărâri AGA ale As. GAL
Valea Buzăului. În cadrul acestor întâlniri ale partenerilor s-a prezentat stadiul
implementării proiectului finanţat prin sub-măsura 19.1, s-au prezentat nevoile şi
problemele de la nivelul comunităţilor partenere reieșite prin centralizarea
chestionarelor, s-au prezentat fişele măsurilor inovative ce se pretează nevoilor de
dezvoltare a teritoriului nostru, s-a discutat nivelul de finanţare pentru priorităţile din
SDL, s-au discutat problemele ce ţin de organizarea şi funcţionarea GAL-ului, a fost

aprobată Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Valea Buzăului. În vederea monitorizării
şi evaluării acţiunilor de animare, dezbateri publice şi întâlniri ale partenerilor au fost
făcute invitaţii de participare către OJFIR Buzău, beneficiind de prezenţa
reprezentanţilor OJFIR Buzău la două dintre acţiunile noastre.
Pentru susţinerea acestor afirmaţii anexam, în copie, minutele de la acţiuni,
procese verbale, pliantul, afişul, modelul de chestionare, comunicatele de presă,
listele de prezenţa, invitaţiile către OJFIR Buzău şi fotografii reprezentative.

CAPITOLUL IX: Organizarea viitorului GAL – Descrierea mecanismelor de gestionare,
monitorizare, evaluare şi control a strategiei.
GAL Valea Buzăului este entitate juridică şi funcționarea generală este reglementată în
concordanţă cu O.G. 26/2000, cu privire la asociații şi fundații.
Organele de conducere care funcționează la nivelul GAL-ului Valea Buzăului sunt
următoarele: Adunarea Generală; Consiliul Director; Cenzorul; Comitetul de Selecție a
Proiectelor; Echipa tehnică (echipa de implementare a strategiei).

Adunarea Generală – este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor săi
(asociați). Ședințele Adunării Generale sunt ordinare şi extraordinare. Competenţele
Adunării Generale sunt: - aprobarea SDL-ului şi a obiectivelor generale ale GAL Valea
Buzăului; - aprobarea şi modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanțului
contabil; - alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director şi a Comitetului de
Selecție; - alegerea şi revocarea cenzorului; - revocarea ajutoarelor financiare; aprobarea Regulamentului intern; - modificarea Statutului; - alte probleme generale ce
țin de implementarea SDL-ului sau de funcționarea GAL-ului. Hotărârile se iau cu
majoritatea simplă (50% plus unu din membrii prezenți), iar ședința este statutară dacă
numărul membrilor este de 50% plus unu.
Consiliul Director este organul de conducere şi de administrare al GAL Valea
Buzăului care asigura atingerea scopului şi obiectivelor GAL Valea Buzăului. De
asemenea, Consiliul Director pune în executare hotărârile Adunării Generale. Consiliul
Director este alcătuit din 5 membri (2 reprezentanți ai administrațiilor publice
partenere, 2 ai sectorului privat şi unul al societăţii civile). Consiliul Director este
condus de către Președinte, acesta fiind şi Președintele Asociației GAL Valea Buzăului.
Componenţa sa este: Președinte al Consiliului Director, Vicepreședinte, Secretar şi doi
membri. Ședințele Consiliului Director sunt legal întrunite în prezenţa a cel puțin 50%
plus unu din numărul membrilor săi. Deciziile Consiliului Director sunt adoptate cu
majoritatea absolută a voturilor celor prezenți. În exercitarea competenţei sale,
Consiliul Director are următoarele responsabilităţi: - programează şi gestionează
activitățile GAL Valea Buzăului; - apără şi gestionează interesele grupului; programează gestionarea administrativă, economică şi financiară a Gal Valea Buzăului;
- lansează apelurile de selecție proiecte; - aprobă proiectele care vor fi puse în aplicare
de către GAL Valea Buzăului; - propune modificarea cheltuielilor de funcționare a GAL
Valea Buzăului; - realizează selecția managerului GAL si ulterior a echipei tehnice, la
propunerea managerului, şi angajează personalul implicat în implementarea SDL-ului
(echipa de implementare), conform statutului GAL Valea buzaului si a legilor in vigoare;
- aprobă politicile de personal ale GAL Valea Buzăului; - propune AGA excluderea
membrilor care nu îşi îndeplinesc obligațiile sau desfășoară o activitate care
prejudiciază GAL Valea Buzăului; - îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut
sau stabilite de Adunarea Generală.
Cenzorul poate fi o persoană din afara GAL-ului. Cenzorul asigură controlul
financiar intern al GAL Valea Buzăului. Acesta îndeplinește următoarele atribuții: verifică modul în care este administrat patrimonial GAL Valea Buzăului; - întocmește
rapoarte şi le prezintă Adunării Generale; - îndeplinește orice altă atribuție prevăzută
în statut sau stabilită de către Adunarea Generală.
Comitetul de Selecție a proiectelor. La nivelul GAL Valea Buzăului va funcționa un
Comitet de Selecție format din 7 membrii GAL, comitet responsabil cu selecția
proiectelor depuse în cadrul apelurilor de selecție la GAL Valea Buzăului. Din cei 7
membri, 3 sunt reprezentanți ai autoritarilor publice (primării), 3 din sectorul privat şi
unul din cadrul societăţii civile. În cadrul selecției proiectelor se va aplica regula
“dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor este necesar ca în momentul
selecției să fie prezenți cel puțin 50% din parteneri, din care peste 50% sa fie din mediul

privat şi societatea civilă. La aceste selecții va fi prezent şi un reprezentant MADR.
Comitetul de Selecție este format dintr-un președinte, un vicepreședinte, secretar şi 4
membri. Componenţa Comitetului de Selecţie va fi stabilită şi aprobată de către
Adunarea Generală, după selectarea SDL-ului.
Echipa tehnică a GAL Valea Buzăului (echipa de implementare) are ca sarcină principală
implementarea strategiei. Pentru buna implementare a strategiei:- se vor pregăti şi
publica apelurile de selecție; - se va anima teritoriul GAL Valea Buzăului; - se vor
analiza, evalua şi selecta proiectele; - se va monitoriza şi evalua implementarea
strategiei; - se va verifica conformitatea cererilor de plată pentru proiectele selectate
(cu excepția situațiilor în care GAL este beneficiar); - se vor monitoriza proiectele
contractate; - se vor întocmi cererile de plată, dosarele de achiziții aferente costurilor
de funcționare şi animare; - se vor rezolva alte aspecte financiar contabile, juridice,
resurse umane, etc.
GAL Valea Buzăului îşi asuma implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală în
teritoriul său, strategie ce are ca scop dezvoltarea socio-economică a zonei descrise la
CAP I. După selectarea, în cadrul apelului de selecție organizat de Ministerul Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale, GAL Valea Buzăului devine beneficiarul de drept al ajutorului
financiar inclus în abordarea LEADR şi va gestiona sumele alocate, ce îi revin prin
bugetul alocat, prin intermediul beneficiarilor finali ai ajutorului final financiar, cei
care vor acționa ca promotori ai proiectelor susținute. De asemenea, Asociația Grupul
de Acțiune Locală (GAL) Valea Buzăului acționează ca organism intermediar între OJFIR
Buzău, CRFIR Constanţa, AM PNDR, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi
beneficiarii finali ai proiectelor, cu excepția cazurilor când GAL Valea Buzăului este
beneficiar final. În acest sens, în conformitate şi cu Regulamentul U.E. 1303/ 2013, GAL
Valea Buzăului va avea următoarele sarcini principale:
Pregătirea şi publicarea apelurilor de selecție, în conformitate cu “planul de acțiune”
descris la Cap VII. Gal Valea Buzăului, prin echipa de implementare a SDL, va concepe o
procedură de selecție nediscriminatorie şi transparentă, unde să fie stipulate criterii
obiective de selecție a proiectelor. Va fi elaborat un manual de procedură de evaluare
şi selecție a proiectelor sau ghiduri de selecție pentru măsurile lansate. În cadrul
acestor ghiduri de selecție se va descrie şi procedura de conformitate, eligibilitate şi
selecție a proiectelor. Selecția proiectelor se va realiza de către un Comitet de Selecție,
format din 7 membri, din care 3 din partea autorităţilor publice, 3 din partea sectorul
privat şi unul din partea societăţii civile. Lansarea apelurilor de selecție şi mai ales
măsurile vor fi lansate cu prioritate acelea care vor contribui decisiv la atingerea
obiectivelor şi indicatorilor propuși în SDL (Strategia de Dezvoltare Locală). Potrivit
planului de acțiune se prevede câte un apel de selecție proiecte pe fiecare semestru,
pentru fiecare din cele 11 măsuri, până la epuizarea sumelor aferente. Pregătirea
apelurilor de selecție presupune şi o animare a teritoriului. În acest sens, înainte de
lansarea apelurilor de selecție vor avea loc în teritoriul GAL Valea Buzăului o serie de
întâlniri şi evenimente publice, vor fi promovate, inclusiv prin mass-media locală, dar şi
prin distribuirea de pliante şi informații de pe pagina proprie de internet, măsurile
lansate, criteriile de selecție, de eligibilitate, costurile eligibile, tipuri de proiecte,
valorile sprijinului primit, valoarea contribuției proprii, etc. Aceste animări se vor

realiza prin intermediul personalului propriu (animatori), dar o serie de servicii de
animare pot fi externalizate.
În vederea consolidării capacităţii de implementare a proiectelor de către actorii locali
din teritoriul GAL Valea Buzăului, echipa de implementare a GAL Valea Buzăului va avea
obligația de a oferii informații şi consultanţă în permanenţă pentru beneficiarii săi sau
pentru potențialii beneficiari.
Apelurile de selecție proiecte vor fi publicate corespunzător prin toate mijloacele
existente în teritoriul GAL Valea Buzăului (ziare locale, sit-uri generaliste locale sau
regionale, televiziuni locale, afișe, pliante, pagina proprie de internet,etc). În cadrul
lansării apelului vor fi informații legate de termenul de depunere, conținutul dosarului
de finanțare, modalitatea de depunere şi alte aspecte generale.
După primirea dosarelor de finanțare echipa de implementare a GAL Valea Buzăului va
analiza, evalua şi selecta proiectele primite. În acest sens, se va verifica conformitatea
dosarelor de finanțare şi eligibilitatea lor, de către experții angajați în GAL Valea
Buzăului. În cazul în care există situații obiective de conflict de interese la experții GAL
sau alte situații, se va putea apela şi la externalizarea serviciilor de evaluare. Selecția
proiectelor se va efectua de către Comitetul de Selecție. După selecția şi semnarea
deciziilor de finanțare GAL Valea Buzăului va:
Monitoriza implementarea proiectelor selectate, implicit va monitoriza şi evalua
implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL). Astfel, prin angajatul responsabil
cu monitorizarea va urmări implementarea acestor proiecte, va elabora procedura de
monitorizare şi evaluare a implementării strategiei şi va completa documentele
necesare monitorizării şi evaluării strategiei (rapoarte de activitate, rapoarte de
progres, raportări săptămânale şi lunare privind implementarea strategiei către
organismele de verificare şi control ale MADR sau AFIR. Monitorizarea proiectelor va
începe de la semnarea deciziilor de finanțare
până la finalizarea implementării
proiectelor. Angajatul responsabil cu monitorizarea va efectua vizite în teren la
beneficiari, va selecta problemele legate de implementare şi va încerca să le rezolve în
măsura competenţelor sale sau le va aduce la cunoștința organismelor abilitate.
Monitorizarea şi evaluarea implementării SDL-ului va fi avizată de către organele de
conducere ale GAL Valea Buzăului, anual, propunându-se şi un plan de remediere a
deficienţelor. De altfel, va exista în 2018 şi o evaluare externă privind implementarea
SDL-ului din partea MADR.
Cererile de plată pentru proiectele selectate vor fi depuse la sediul GAL Valea Buzăului
şi se va verifica conformitatea acestora. În cazul în care GAL Valea Buzăului este
beneficiar, atunci aceste cereri vor fi verificate de către alte organisme abilitate.
Pentru evitarea unor posibile conflicte de interese cât şi pentru o mai bună
transparenţă decizională, experții ce au evaluat proiectul în cauză nu vor verifica şi
conformitatea cererii de plată.
În vederea funcționării GAL Valea Buzăului echipa de implementare va avea şi alte
sarcini specifice cum ar fi: întocmirea dosarelor de achiziții publice aferente
cheltuielilor cu servicii sau bunuri contractate de GAL Valea Buzăului; întocmirea
cererilor de plată pentru costurile aferente funcționarii; gestionarea paginii proprii de
internet; gestionarea primară a operațiunilor financiar contabile; elaborarea şi

implementarea proiectelor de cooperare naționale şi internaționale; gestionarea altor
tipuri de proiecte cu respectarea normelor legale în vigoare privind salarizarea
personalului propriu. Contabilitatea proiectului, auditul proiectului vor fi externalizate,
dar se vor putea externaliza şi serviciile de consultanţă privind implementarea
strategiei, evaluarea proiectelor, cât şi anumite servicii de animare.
În vederea îndeplinirii acestor sarcini şi atribuții echipa de implementare a SDL –ului
GAL Valea Buzăului va fi formată din 6 membri, cu normă întreagă sau normă parțială
după cum urmează:
Manager (responsabil administrativ). Rolul său este de a coordona în totalitate
activitatea GAL Valea Buzăului, atât sub aspect organizatoric cât şi al respectării
procedurilor de lucru, fiind răspunzător de implementarea strategiei în teritoriul GAL
Valea Buzăului. Norma de lucru va fi cuprinsa intre minim 4 ore/ zi (jumătate de norma)
şi maxim 8 ore/ zi (normă întreagă). Poate îndeplini şi alte funcții în cadrul GAL Valea
Buzăului. Condițiile minime de angajare sunt: studii superioare, calificări dobândite şi
certificate în funcția de manager proiect, expert accesare fonduri, evaluator de
proiecte, experiență într-o funcție similară minim 3 ani. Constituie un avantaj
participarea în exercițiul anterior Leader într-o echipă de implementare.
Responsabili cu animarea teritoriului. Vor fi două posturi de animatori, unul cu normă
întreagă (8 ore/ zi), iar cel de-al doilea cu normă cuprinsă între minim 4 ore/ zi
(jumătate de normă) şi 8 ore/ zi (normă întreagă). Sarcina principală este aceea de a
desfășura activităţi de animare pentru promovarea acțiunilor GAL Valea Buzăului. În
funcție de competenţe şi calificări vor putea să evalueze proiecte depuse în cadrul
apelurilor de selecție sau să îndeplinească şi alte sarcini pentru buna implementare a
SDL-ului. Studiile superioare constituie un avantaj, nefiind condiție obligatorie, ca şi
participarea în exercițiul anterior Leader într-o echipă de implementare.
Responsabil cu activitatea de monitorizare. Va fi un post cu normă întreagă (8 ore/ zi).
Va avea ca sarcina monitorizarea şi evaluarea implementării SDL-ului şi a proiectelor
finanțate. În funcție de competenţe şi calificări va avea şi alte sarcini, cum ar fi
evaluarea de proiecte sau alte sarcini pentru buna implementare a SDL-ului. Constituie
un avantaj studiile superioare, nefiind condiție obligatorie, ca şi experiență anterioară
într-o echipă de implementare Leader.
Responsabili cu verificarea, evaluarea şi selecția proiectelor ce se vor implementa. Vor
fi două posturi, unul cu norma întreagă (8 ore/zi) şi un post cu normă cuprinsa între
minim 4 ore/ zi (jumătate de norma) şi 8 ore/ zi (normă întreagă). Pe lângă atribuțiile
principale legate de verificarea, evaluarea şi selecția proiectelor, în funcție de
competenţe şi calificări, vor avea şi alte atribuții cum ar fi: conformitatea cererilor de
plata, elaborarea procedurilor de evaluare şi selecție a proiectelor, inclusiv elaborarea
ghidurilor, elaborarea de rapoarte, activităţi contabile şi financiare primare,
elaborarea cererilor de plată a cheltuielilor de funcționare, gestionarea procedurilor
privind achizițiile publice, scrierea şi implementarea proiectelor de cooperare, precum
şi alte atribuții necesare bunei implementări a Strategiei de Dezvoltare Locale a
Asociației Grupul de Acțiune Locală (GAL) Valea Buzăului. Sunt necesare studiile
superioare şi calificări în evaluarea proiectelor sau în managementul de proiect sau în
accesarea fondurilor europene sau în domeniul contabil. Constituie un avantaj

participarea, în exercițiul anterior Leader, într-o echipă tehnică. Pentru toate cele 6
funcții, prevăzute în cadrul echipei de implementare, sunt elaborate şi fişe de post ce
vor constitui anexa 8.
În funcție de volumul de lucru al echipei de implementare, de competenţele avute de
către membrii echipei dar şi pentru a evita conflictele de interese, se vor putea
externaliza anumite servicii cum ar fi: servicii de gestionare financiar – contabil, servicii
de audit, servicii de consultanţă şi/ sau evaluare de proiecte, servicii de animare a
teritoriului, servicii de instruire a personalului angajat, servicii de realizare de studii de
zona, servicii IT, inclusiv gestionarea paginii proprii de internet. Pentru implementarea
în condiții optime a strategiei se vor achiziționa şi diferite bunuri sau echipamente, de
la materiale consumabile, la echipamente electronice, combustibil, posibil achiziție de
autoturism, la cheltuieli cu sediul GAL Valea Buzăului (chirie, energie electrică, apă),
etc.
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GAL Valea Buzăului și-a definit mecanisme de gestionare, monitorizare, evaluare și
control a strategiei. În baza Planului de evaluare, GAL Valea Buzăului va măsura
impactul implementării Strategiei de Dezvoltare Locală prin elaborarea unui Raport de
evaluare anual. Planul de evaluare cuprinde o evaluare internă şi o evaluare externă.
Evaluarea externă se va realiza prin măsurarea la nivelul teritoriului a percepţiei privind
problematica locală şi a rezultatelor implementării strategiei. Cercetarea cantitativă
anuală se va aplica unui eşantion de minim 30-70 de persoane în fiecare localitate
componentă a Gal-ului (în funcţie de mărimea fiecărei localităţi).

Evaluarea internă a impactului implementării Strategiei de Dezvoltare Locală se va
realiza prin auditul intern de analiză şi măsurare a conformității și eficienței
procedurilor pentru:
 gradul de realizare a indicatorilor cuprinşi în SDL;
 eficienţa implementării SDL;
 impactul efectiv în termeni de eliminare a problemelor sau de valorificare a şanselor
care au stat la baza SDL;
 sustenabilitatea rezultatelor obţinute;
 mecanismele cauzale care au stat la baza succesului sau insuccesului în
implementarea priorităţilor SDL;
 eventualele efecte secundare neplanificate;
 lecţiile învăţate din implementarea SDL pentru exerciţiile de planificare viitoare –
identificând, de exemplu, înregistrarea şi menţionarea deficienţelor constatate în
legătură cu procesul iniţial de proiectare a priorităţilor, măsurilor, acţiunilor, ţintelor,
indicatorilor şi menţionând recomandările pentru diminuarea sau eliminarea acestor
deficienţe în exerciţiile de planificare viitoare.
CAPITOLUL X : Planul de finanțare al strategiei.
Teritoriul GAL Valea Buzăului are o populație de 41363 locuitori şi o suprafață de
1321,28 kmp.
Suma totală pentru Componenta A este de 2 122 592 E (19,84 E / loc x 41363 loc = 820
641,92 E; 985,37 E x 1321,28 kmp = 1 301 949,67 E).
Cheltuielile de funcționare şi animare sunt de 424 518 E.
Suma de 1 698 074 E va fi împărțită pe cele 5 priorităţi şi 11 măsuri propuse după cum
urmează, în tabelul de mai jos:
COMPONENTA A:
Prioritate

P1
P2
P3
P5
P6

Măsura

M1/ 1C
M2 / 2A
M3 / 3A
M4 / 5C
M5 /6A
M6 / 6A
M7 / 6B
M8 / 6B
M9 / 6B
M10 / 6B

Intensitate a Contribuția
sprijinului
publică
nerambursabilă/
măsura (FEADR +
BUGET
NATIONAL) EURO
100%
90%
100%
90%
90%
90%
100%
100%
100%
100%

50 000
270 000
50 000
100 000
120 000
180 000
100 000
700 000
40 000
38 074

Contribuția
Valoare
publică
procentuală
nerambursabilă/
prioritate
(FEADR + BUGET
NATIONAL)
EURO
50 000
2,36 %
270 000
12,72 %
50 000
2,36 %
100 000
4,71 %
1 228 074
57,85 %

M11 / 6C
100%
Cheltuieli de funcționare şi animare
Total Componenta A

50 000
424 518 Euro
2 122 592 Euro

20 %
100%

CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare şi selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL.
Solicitantul depune proiectul, în perioada de depunere ce va fi anunțată la deschiderea
apelurilor de selecție, la sediul GAL Valea Buzăului, în doua exemplare. Proiectul este
înregistrat într-un registru special elaborate pentru apelul de selecție în curs.
Solicitantul va primi conformitatea în maxim 2-3 ore de la depunerea proiectului, în
funcție de complexitatea proiectului. Actele originale sunt verificate în prezenţa
solicitantului. Conformitatea este verificată de unul dintre angajații GAL Valea Buzăului
ce are atribuții în acest sens şi competenţele necesare şi este contrasemnată de către
managerul GAL-ului. Dacă proiectul nu a fost declarat de două ori neconform în cadrul
aceluiași apel de selecție intră în procesul de verificare a conformității. Dacă a fost
declarat neconform de două ori atunci se respinge şi nu mai este acceptat pentru
verificarea conformității.
Eligibilitatea proiectelor este realizată de doi angajați ai GAL Valea Buzăului ce au
atribuții în acest sens şi competenţe de evaluare a proiectelor. Se verifică criteriile de
eligibilitate utilizându-se principiul “4 ochi”. Se completează fişa de eligibilitate. Se
verifică eligibilitatea tehnică şi financiară prin verificarea eligibilității solicitantului, a
criteriilor generale de eligibilitate, a bugetului indicativ al proiectului, studiul de
fezabilitate (dacă este cazul) şi a tuturor documentelor anexate. În cazul în care
expertul consideră că pentru verificarea unui criteriu de eligibilitate sunt necesare
informații suplimentare, acestea putând fi solicitate o singură dată. Dacă proiectul este
declarat eligibil se efectuează vizita pe teren în cazul unor proiecte de modernizare,
dar şi a unor proiecte ce vizează investiții noi sau în cazul unor proiecte complexe. Dacă
proiectul este declarat neeligibil atunci vizita pe teren se anulează. În cazuri
excepționale, dacă se consideră ca unele documente prezentate nu conțin informații
suficiente sau sunt incomplete, îi vor solicita reprezentantului legal al solicitantului

prezentarea documentelor cu informații complete la verificarea pe teren. Aceste
documente vor fi prezentate la vizita pe teren sau vor fi prezentate la sediul GAL Valea
Buzăului în termen de 5 zile de când se solicită aceste informații în scris. Vizita pe teren
poate dura între 3 şi 5 zile, în funcție de complexitatea proiectului, vizita ce se va
finaliza cu completarea unui “Raport”. Diferențele între informațiile din cererea de
finanțare şi constatările în teren se vor consemna în “Raport”, ce este înregistrat
într-un registru special elaborat pentru o astfel de activitate.
Echipa tehnică, în consultare cu Comitetul de Selecție (C.S.), va stabili, înaintea
lansării apelului de selecție, sistemul de punctaj, aferent criteriilor de selecție, precum
şi criteriile de departajare a proiectelor cu punctaj egal. Se întrunește C.S., la cererea
managerului GAL valea Buzăului şi convocarea de către Consiliul Director a acestuia,
după completarea rezultatelor eligibilității în fişa de eligibilitate. C.S. efectuează
evaluarea criteriilor de selecție pentru toate proiectele eligibile prin acordarea unui
număr de puncte şi se calculează scorul atribuit fiecărui proiect. În ordine
descrescătoare sunt selectate proiectele finanțabile până la epuizarea sumelor
atribuite apelului de selecție în curs. Celelalte proiecte vor fi selectate dar nefinanțate.
C.S. este format din 7 membri, 3 fiind entităţi publice, 3 entităţi private şi 1 entitate a
societăţii civile. Funcțiile sunt : președinte al C.S.; vicepreședinte al C.S.; secretar al
C.S. şi 4 membrii ai C.S. În toate situațiile participa la C.S. reprezentantul legal al
entității sau în cazuri excepționale va fi desemnat un membru supleant. Comitetul de
Selecție este prezidat de Președintele C.S. iar în cazuri excepționale de către
Vicepreședinte. La selecția proiectelor se va aplica regula “dublului cvorum”, respectiv
pentru validarea voturilor este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel
puțin 4 membrii din cei 7 ai C.S., din care cel puțin 3 să fie din mediul privat şi
societatea civilă. Se va completa un raport de selecție. În termen de 5 zile de la
transmiterea rezultatelor către solicitanți, pot fi depuse, la sediul GAL Valea Buzăului,
contestații la eligibilitatea proiectelor şi a criteriilor de selecție. În cazul în care există
contestații legate de eligibilitatea proiectelor se va desemna un alt angajat al GAL
Valea Buzăului ce are şi atribuții şi competenţe în evaluarea proiectelor pentru
analizarea contestației. În cazul în care nu este posibil acest lucru se apelează la
externalizarea serviciului către o firmă specializată, posibil firma care asigură şi
consultanţa implementării SDL-ului. Pentru procedura de selecție a proiectelor se va
întruni un alt Comitet de Selecție pentru Contestații, format tot din 7 membri, tot din 3
membri publici, 3 membrii privaţi şi unul al societăţii civile. Pentru validarea voturilor
se aplică tot regula “dublului cvorum”, prezentată la procedura anterioară. Se va
completa un raport de selecție ce va fi final. Comitetul de Selecție pentru Contestații
va fi format la Decizia Consiliului Director, format din membrii parteneriatului.
Comitetul de Selecție pentru Contestații va elabora un raport ce va fi final. Dacă în
termenul legal nu vor exista contestații se va completa un “Raport final de selecție” de
către Comitetul de Selecție, ce va fi identic cu cel intermediar.
Tabel cu componenţa Comitetului de Selecție (C.S.): 7 membrii
Parteneri publici : 42,85%

Partener
1.UAT Cislău
UAT Calvini
2.UAT Vipereşti
UAT Pătârlagele
3.UAT Colţi
UAT Pănătău
Parteneri privați : 42,85 %
1.S.C. Virgo SRL
Ascomprod 2002 SRL
2.S.C. George Neymaia SRL
Cofem Construct SRL

Funcția în C.S.
Vicepresedinte C.S.
Supleant
Membru
Supleant
Membru
Supleant

Tip / Observații

Președinte C.S.
Supleant
Membru C.S.

Supleant
3.PFA Burghel Carmen Maria Secretar C.S.
PFA
Savu
Constantin
Cornel
Supleant
Societate civila: 14,3 %
1.Asociaţia Sportivă Cislău
Membru
Asociaţia Nicolae Tăutu
Supleant
Persoane fizice relevante: 0%

CAPITOLUL XII: Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de
interese conform legislației naționale.
Potrivit Recomandării 10/ 2000 a Comitetului de Miniștrii al Consiliului Europei:
“Conflictul de interese apare atunci când funcționarul public are un interes personal
care influențează sau pare să influențeze îndeplinirea atribuțiilor sale oficiale cu
imparțialitate şi obiectivitate. Interesele private ale funcționarului public pot include
un beneficiu pentru sine sau pentru familia sa, pentru rudele sale apropiate, pentru
prieteni, pentru persoane sau organizații cu care funcționarul public a avut relații
politice sau de afaceri. Interesul personal se poate referi şi la orice datorii pe care
funcționarul public le are faţă de persoanele enumerate mai sus”. Conform OECD,
conflictul de interese implica un conflict intre datoria fata de public şi interesele
personale ale unui oficial public. În legislația națională, în Codul Penal, articolul 253
stabilește că funcționarul public nu poate lua parte la luarea unei decizii dacă aceasta
aduce beneficii materiale pentru: - propria persoana, șotul sau, o rudă ori un afin până
la gradul II inclusiv, o persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în
ultimii 5 ani, sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de servicii sau foloase de
orice natură. Conflictele de interese vor fi evaluate prin prisma tipologiei OECD care va
identifica trei tipuri de conflicte de interese: Un conflict de interese real presupune

existența unui conflict între îndatoririle publice și interesele private ale unui funcționar
public, interesele private ale funcționarului putând influența în mod necuvenit
exercitarea îndatoririlor și a responsabilităților sale oficiale. Un conflict de interese
aparent se poate spune că există în cazul în care se constată că interesele private ale
unui funcționar public ar putea influența în mod necuvenit exercitarea atribuțiilor sale,
dar acest lucru nu se întâmplă de fapt. Un conflict de interese potențial apare atunci
când un funcționar public are interese private care sunt de așa natură încât un conflict
de interese ar putea apărea în cazul în care funcționarul respectiv ar asuma în viitor
responsabilități oficiale de o anumită natură (adică potențial conflictuale). Din
perspectiva implementării SDL-ului GAL Valea Buzăului, cu bani publici, membrii
echipei tehnice a GAL Valea Buzăului cât şi membrii Comitetului de Selecție a
proiectelor pot fi consideraţi oficiali publici şi în anumite situații, prezentate mai sus,
se pot afla într-un potențial conflict de interese atunci când ar trebui luată o decizie
publică. În procesul de evaluare şi selecție a proiectelor cu fonduri europene ar putea
exista conflicte de interese potențiale şi pentru evitarea unui conflict de interese active
sau, mai grav, consumat, oficialul din GAL Valea Buzăului, ce are orice fel de relație
profesională sau personală cu un solicitant de finanțare, sau are interese personale sau
profesionale în proiect, va depune în scris, la Registratura GAL Valea Buzăului, o
declarație prin care explică natura relației sau interesul respectiv şi nu va participa la
procesul de evaluare şi selecție a proiectelor din sesiunea respectivă. De altfel, pentru
evitarea unui conflict de interese potențial, experții ce evaluează proiectele nu vor
putea evalua conformitatea cererilor de plată pentru aceste proiecte. Sunt aplicabile
prevederile: 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; 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.

