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”Copilo, pune-ţi mânile pe genunchii mei. 

Eu cred că veşnicia s-a născut la sat. 

Aici orice gând e mai încet, 

şi inima-ţi zvâcneşte mai rar, 

ca şi cum nu ţi-ar bate în piept, 

ci adânc în pământ undeva. 

Aici se vindecă setea de mântuire 

şi dacă ţi-ai sângerat picioarele 

te aşezi pe un podmol de lut.(…)” 

(fragment din poezia ”Sufletul satului” 
 scrisă de poetul Lucian Blaga) 

 



     

 
 
 
    

  Grupul de Acțiune Locală  
  Muntele Șes Județul Bihor  
_____________________________________________________________________________________ 

OPIS 
 
 

Cuprins 1-1 

Introducere 2-3 

CAPITOLUL  I: Prezentarea teritoriului și a populației acoperite 
de parteneriatul GAL MUNTELE ȘEȘ JUDEȚUL BIHOR – analiza 
diagnostic 

4-8 

CAPITOLUL  II: Componența parteneriatului 9-10 

CAPITOLUL  III: Analiza SWOT: analiza punctelor tari, punctelor 
slabe, oportunităților si amenințărilor 

11-15 

CAPITOLUL  IV: Obiective, priorități  și domeni de intervenție 16-18 

CAPITOLUL  V: Prezentarea măsurilor 19-47 

CAPITOLUL  VI:  
Descrierea complementarităţii şi/sau contribuţiei la obiectvele 

altor strategii relevante (naţionale, sectoriale, regionale, 
judeţene, etc.) 

48-50 

CAPITOLUL VII: Descrierea planului de actiune 51-53 

CAPITOLUL  VIII: Descrierea procesului de implicare a 
comunităților locale în elaborarea strategiei 

54-55 

CAPITOLUL  IX: Organizarea viitorului GAL – Descrierea 
mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare și control 
a strategiei  

56-59 

CAPITOLUL  X: Planul de finanțare al strategiei 60-60 

CAPITOLUL  XI: Procedura de evaluare si selectie a proiectelor 
depuse în cadrul SDL 

61-62 

CAPITOLUL  XII: Descrierea mecanismelor de evitare a 
posibilelor conflicte de interese conform legislației naționale 

63-63 

ANEXE 
 

64-261 

ANEXA 1 – Acord de parteneriat + Hotărâri ale Consiliilor Locale 65-78 

ANEXA 2 – Fișa de prezentare a teritoriului 79-90 

ANEXA 3 – Componența parteneriatului 91-94 

ANEXA 4 – Plan de finanțare 95-97 

ANEXA 5 – Hartă administrativă și geografică a teritoriului 98-103 

ANEXA 6 – Documente justificative privind animarea 104-168 

ANEXA 7 – Documente justificative ale membrilor 
parteneriatului 

169-250 

ANEXA 8 – Fișe de post 251-261 

 



     

 
 
 
    

  Grupul de Acțiune Locală  
  Muntele Șes Județul Bihor  
_____________________________________________________________________________________ 

Cuprins 
 
 

Introducere 2 

CAPITOLUL  I: Prezentarea teritoriului și a populației acoperite 

de parteneriatul GAL MUNTELE ȘEȘ JUDEȚUL BIHOR – analiza 

diagnostic 

4 

CAPITOLUL  II: Componența parteneriatului 9 

CAPITOLUL  III: Analiza SWOT: analiza punctelor tari, punctelor 

slabe, oportunităților si amenințărilor 

11 

CAPITOLUL  IV: Obiective, priorități  și domeni de intervenție 16 

CAPITOLUL  V: Prezentarea măsurilor 19 

CAPITOLUL  VI:  

Descrierea complementarităţii şi/sau contribuţiei la obiectvele 
altor strategii relevante (naţionale, sectoriale, regionale, 

judeţene, etc.) 

48 

CAPITOLUL VII: Descrierea planului de actiune 51 

CAPITOLUL  VIII: Descrierea procesului de implicare a 

comunităților  

locale în elaborarea strategiei 

54 

CAPITOLUL  IX: Organizarea viitorului GAL – Descrierea 
mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare și control 

a strategiei  

56 

CAPITOLUL  X: Planul de finanțare al strategiei 60 

CAPITOLUL  XI: Procedura de evaluare si selectie a proiectelor 

depuse în cadrul SDL 

61 

CAPITOLUL  XII: Descrierea mecanismelor de evitare a 

posibilelor conflicte de interese conform legislației naționale 

63 

ANEXE 64 

ANEXA 1 – Acord de parteneriat + Hotărâri ale Consiliilor Locale 65 

ANEXA 2 – Fișa de prezentare a teritoriului 79 

ANEXA 3 – Componența parteneriatului 91 

ANEXA 4 – Plan de finanțare 95 

ANEXA 5 – Hartă administrativă și geografică a teritoriului 98 

ANEXA 6 – Documente justificative privind animarea 104 

ANEXA 7 – Documente justificative ale membrilor 
parteneriatului 

169 

ANEXA 8 – Fișe de post 251 

 



Introducere 

 

Aderarea la Uniunea Europeană şi accesul la fonduri europene a încurajat, în ultimii 

ani, dezvoltarea tuturor domeniilor şi a evidenţiat importanţa implicării tuturor membrilor 

societăţii în ridicarea nivelului general de dezvoltare. Sprijinul pentru dezvoltarea locală 

LEADER s-a dovedit a fi un instrument important pentru România în reducerea dezechilibrelor 

economice și sociale și a disparităților dintre urban și rural. Experiența din anii precedenți a 

dovedit pe teritoriul Grupului de Acțiune Locală (GAL) Muntele Șes Județul Bihor faptul că, 

dezvoltarea locală LEADER, plasată sub responsabilitatea comunității într-o abordare specifică 

de jos în sus, adaptată nevoilor și priorităților sale, a reprezentat o modalitate de dezvoltare 

a comunității locale din acest teritoriu spre o direcție cât mai aproape de ideea de sat 

european. 

Astfel, în perioada de programare 2007-2013, teritoriul  și respectiv parteneriatul a 

beneficiat de finanțare prin Axa 4 -LEADER, Masura 41 - Implementarea Strategiilor de 

Dezvoltare Locală, cunoscându-se astfel valoarea ridicată a contrubuției reale pe care LEADER 

a adus-o zonei. În perioada 2013-2015  prin LEADER au fost finanţate un număr de 24 proiecte 

care au însumat 2.176.083 euro. GAL Muntele Șes Județul Bihor a reușit absorția a 99,36% 

din fondurile care au fost alocate pentru proiecte destinate teritoriului pe care îl reprezintă. 

Aceste proiecte, care au adus un plus de valoare comunităților în care au fost implementate, 

vin să întărească importanța continuării programului și în perioada 2014-2020 pentru a 

beneficia de o dezvoltare locală “sănătoasă” a spațiului rural și a crește atractivitatea 

acestuia în special pentru tineri și întreprinzători.  

După implementare cu succes a strategiei de dezvoltare locală din perioada de 

programare precedentă, teritoriul Grupului de Acțiune Locală (GAL) Muntele Șes Județul Bihor 

s-a extins pe teritoriul a două județe, respectiv în partea de centru – est a județului Bihor 

și vestul județului Sălaj, fiind format din teritoriile unităților administrativ - teritoriale ale 

comunelor Derna, Popești, Sârbi, Spinuș, Suplacu de Barcău din județul Bihor și comuna 

Marca din județul Sălaj. Teritoriul prezintă caracteristici omogene în ceea ce priveşte 

relieful, clima, solurile, demografia, turismul, mediul economic, social și cultural.  

Strategia de dezvoltare locală a Grupului de Acțiune Locală (GAL) Muntele Șes Județul 

Bihor reflectă nevoile locale şi cerinţele de dezvoltare ale teritoriului şi oferă soluţii concrete 

pentru creşterea  gradului de atractivitate şi competitivitate a regiunii vizate, prin 

contribuția la diversificarea activităţilor economice non-agricole și încurajarea micilor 

întreprinzători, promovarea şi accesibilizarea obiectivelor turistice, îmbunătăţirea 

infrastructurii fizice locale la scară mică, creșterea atractivităţii zonelor și diminuarea 

migraţiei populaţiei tinere, îmbunătăţirea incluziunii sociale a grupurilor dezavantajate, 

protejarea și conservarea patrimoniului natural și cultural rural îmbunătăţirea infrastructurii 

agricole, economice, întărirea coeziunii sociale locale şi încurajarea implicării cetăţenilor în 

problemele comunităţii.  

Documentul de faţă este rezultatul conlucrării partenerilor din sectorul public și cel 

privat și oferă o radiografie generală a teritoriului GAL, lărgeşte perspectiva cunoaşterii zonei 

şi a comunităţii locale, realizează detalierea direcţiilor strategice de dezvoltare şi propune 



soluţii concrete privind implicarea tuturor factorilor interesaţi, responsabili şi relevanţi de la 

nivelul comunelor. Teritoriul acoperit de strategie are un grad ridicat de omogenitate şi oferă 

suficientă masă critică din punct de vedere al resurselor umane, financiare şi economice 

pentru suţinerea Strategiei de Dezivoltare Locală, în conformitate cu analiza diagnostic 

inclusă în prezentul document. În acest sens, precizările şi clarificările aduse se armonizează 

cu oportunităţile de dezvoltare şi de finanţare ale PNDR şi se doreşte ca această Strategie de 

Dezvoltare Locală să devină un document de referinţă în planificarea, implementarea, 

monitorizarea şi evaluarea măsurilor aplicate în dezvoltarea teritoriului GAL. 

Scopul parteneriatului este de a promova drepturile şi de a îmbunătăţi condiţiilor de 

viaţă în zonele rurale prin aplicarea de strategii de dezvoltare economică, socială, culturală şi 

spirituală împreună cu membrii comunităţilor rurale, îmbunătăţirea calităţii serviciilor, 

infrastructurii, atragerea fondurilor externe nerambursabile pentru finanţarea investiţiilor 

necesare realizării acestora, dar şi initiaţive de cooperare şi dezvoltare de parteneriate care 

să promoveze potenţialul zonei. Se doreşte, în acelaşi timp, păstrarea tradiţiilor prin 

relansarea şi promovarea acestora la nivel regional, naţional şi internaţional şi oferirea unei 

perspective mai bune locuitorilor teritoriului GAL în acest sens.  

Strategia GAL Muntele Șes Județul Bihor abordează dimensiunea inovativă prin 

introducerea unor noi metode care vizează dezvoltarea teritoriului din punct de vedere 

economic, social și cultural precum și nevoile grupurilor de persoane dezavantajate.  

Obiectivele, prioritatile si domeniile de interventie la care prezenta strategie adera au 

fost stabilite in baza unui proces extensiv de consultare a actorilor cheie locali/partenerilor 

relevanti (entitati private si publice precum si societatea civila) la nivelul teritoriului acoperit 

de GAL Muntele Șes Județul Bihor in baza principiului „de jos in sus”. In vederea consolidarii 

ipotezelor/nevoilor/directiilor reiesite, in urma procesului de consultare, s-a realizat pe 

parcurs analiza diagnostic a teritoriului, aceasta coroborand, prin diverse date statistice 

relevante, situatia existenta la nivelul teritoriului. Prin abordarea integrata a celor mai 

stringente nevoi de dezvoltare locala, indiferent de localizarea acestora, strategia de 

dezvoltare locala vine sa asigure dezvoltarea mai multor domenii identificate ca prioritare la 

nivel local. Totodata, s-a tinut cont de principiul proportionalitatii si durabilitatii in sensul in 

care directiile de dezvoltare au fost agreate tinand cont de bugetul alocat si de efectele si 

externalitatile pozitive previzionate ale interventiilor la nivelul intregului teritoriu GAL. 

Aceste efecte si externalitati nu se refera doar la elemente de politica economica ci si la 

elemente de politica sociala si de mediu, toate aceste elemente contribuind sinergic la 

obiectivul principal de dezvoltare durabila a teritoriului. 

Obiectivul general: Dezvoltarea durabilă a teritoriului GAL Muntele Șes Județul Bihor 

Obiectivele specifice a SDL sunt: Favorizarea competitivității agricole, Asigurarea 

gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice, Obținerea 

unei dezvoltări teritoriale echilibrate, a economiilor și comunităților  rurale, inclusiv crearea 

și menținerea de locuri de muncă. 

Obiective transversale a SDL sunt: contracararea fenomenului de depopulare a 

teritoriului si ameliorarea factorilor de mediu in special in agricultura si in industrie. 

La aceste obiective se adauga intentia de intenția de a desfășura activități de cooperare 

prin parteneriat/e si activitati de cooperare locala, regionala și internaționala în domeniul 

dezvoltarii rurale pentru îndeplinirea obiectivelor SDL. 



CAPITOLUL I: PREZENTAREA TERITORIULUI ȘI A POPULAȚIEI ACOPERITE DE PARTENERIATUL 

GAL MUNTELE ȘEȘ JUDEȚUL BIHOR – analiza diagnostic 

Teritoriul vizat pentru dezvoltarea economico-socială integrată și unitară este situat în 

partea de centru – est a județului Bihor și vestul județului Sălaj, fiind format din teritoriile 

unităților administrativ - teritoriale ale comunelor Derna, Popești, Sârbi, Spinuș, Suplacu de 

Barcău din județul Bihor și comuna Marca din județul Sălaj, însumând un numar de 35 de sate 

ce cumuleaza o populatie de 20.770 locuitori și un teritoriu în suprafață de 343,74 km2. 

Teritoriul prezintă atat omogenitate geografica cat si omogenitate economica, dar și 

caracteristici omogene în ceea ce priveşte relieful, clima, solurile, demografia, turismul, 

mediul economic, social și cultural, populatia fiind, in general, angrenata în aceleasi activitati 

economice respectiv avand necesitati si interese similare in materie de dezvoltare. 

Economia teritorială – caracteristici economice 

Dat fiind lipsa datelor cu referință locală la nivelul bazei de date a INS, peisajul economic 

teritorial a fost realizat prin studierea bazei de date Risco (http://www.risco.ro) și analizarea 

tuturor agentilor economici cu sediul social înregistrat la nivelul teritoriului. Chiar dacă 

aceasta abordare prezintă anumite carente (ex. existenta punctelor de lucru ale unor agenti 

cu sediul social in localitati externe teritoriului), specificul economic teritorial poate fi 

aproximat. Statisticile din 2011 ale Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă Bihor 

arată că rata şomajului din teritoriul GAL este scăzută. 

Astfel, se constată faptul că populaţia activă din cadrul GAL-lui (cea mai mare parte fiind însă 

angrenată în activități agricole de subzistență) este angajată în toate domeniilor de 

activitate, cu o rată mai crescută în sectoarele industrial și agricol. 

Agricultura este ramura de activitate cea mai răspândită în zona rurală studiată. Pe teritoriul 

GAL Muntele Şes Județul Bihor se practică mai mult agricultura de subzistenţă, iar acest tip 

de agricultură trebuie modernizat şi restructurat pentru a se obţine rezultate economice 

pozitive. La ora actuală, datorită lipsei mijloacelor necesare, o mare parte a terenurilor 

agricole sunt necultivate. Majoritatea suprafeţelor agricole sunt lucrate individual cu mijloace 

tehnice puține și uzate moral și material. Acest impas se poate depăşi prin formarea unor 

asociaţii agricole, chiar şi asociaţii familiale. Pentru a realiza transformări de amploare în 

teritoriul GAL este necesar să fie realizate numeroase investiţii prin atragerea de fonduri 

naţionale şi europene destinate dezvoltării rurale. Se pot crea venituri suplimentare prin 

vinderea produselor, noile locuri de muncă contribuind la diminuare ratei şomajului, şi nu în 

ultimul rând ar creşte încrederea locuitorilor faţă de zonele în care trăiesc. Efectul 

implementării strategiei de dezvoltare locală a GAL Muntele Șeș Județul Bihor ar fi 

îmbunătăţirea calităţii vieţii în mediul rural.  

Dezvoltarea teritoriului GAL Muntele Șes Județul Bihor este grevată de existența zonei 

afectate de restructurarea industrială cu două componente: Zona minieră din localitatea 

Voivozi, comuna Popești și zona de extracție a produselor petroliere de la Suplacu de Barcău. 

Din punct de vedere al resurselor minerale utile ale depozitelor neogene situate pe rama 

munţilor Apuseni de Nord, cele mai importante sunt ligniţii şi hidrocarburile. Depozitele 

Panonianului Superior conţin ligniţi în zona de contact a Depresiunii Panonice cu cristalinul 

Munţilor Plopiş, cu exploatări la Derna, Budoi, Voivozi, Borumlaca, Marca. Zăcăminte de 

hidrocarburi au fost conturate la Derna şi Suplacu de Barcău. Cel mai important zăcământ de 

hidrocarburi este cel de la Suplacu de Barcău, cu petrol asfaltos în nisipurile şi pietrişurile cu 



melanopside. Exploatarea petrolului, a nisipurilor bituminoase, a micasisturilor, a nisipurilor 

si a pietrisurilor sunt pricipalele activitati ce sustin sectorul secundar al economiei comunei 

Marca din județul Sălaj. Exploatarea acestor zăcăminte a început în anii 60 iar în perioada 

post-revoluționară reducerea drastică a activității a determinat pierderea a sute de locuri de 

muncă. Actualmente forța de muncă ocupată în anterior în aceste domenii nu își mai găsește 

locul pe piața muncii, iar acest fapt generează serioase probleme sociale în zonă. 

Relieful teritoriului GAL – caracteristici geografice 

Teritoriul GAL Muntele Șes Judetul Bihor se află în Depresiunea Plopiș fiind limitat de 

Munţii Plopişului în partea de sud şi de Valea Barcăului, care traversează regiunea, în partea 

de nord-vest.  În zona de vest, teritoriul urcă până in zona Colinelor Toglaciului din județul 

Sălaj. Muntii Plopișului sunt o culme muntoasă în nord-vestul Munților Apuseni cunoscuți și sub 

denumirile de Muntele Șes, Muntele Rez sau Munții de Aramă. Înfățisarea lor de ansamblu este 

aceea a unei culmi unitare si prelungi, de circa 40 km lungime și 12-15 km lățime, care începe 

în zona defileului Crișului Repede, la vest de localitatea Ciucea, și se desfasoară spre N-V, 

pierzand treptat din înaltime, până pe aliniamentul localităților Derna - Voievozi – 

Borumlaca.  În cuprinsul acestora se evidențiază mai multe suprafețe netezite de aproximativ 

600–700 metri ce imprimă reliefului aspectul unei câmpii suspendate. Eroziunea exercitată 

de râul Barcău și afluenții acestuia au fragmentat acești munți în culmi strâmte ce cad în 

trepte până la o altitudine de 400 m, formând Depresiunea Barcăului, situată în partea de 

nord a teritoriului GAL. Astfel, relieful este unul colinar, cu înălţimi care încep de la 300 de 

metri în zona văilor și urcă până la peste 500 de metri în punctele cele mai înalte. Zona 

deluroasă reprezintă o treaptă intermediară între munți și câmpie, cu altitudini modeste, 

între 200 și 450 de metri, în zona Dealurilor Plopișului și Dealurilor Dernei. 

Clima, hidrografie, factori biopedogeografici (soluri, vegetatie, fauna) – caracteristici 

climatice  

Teritoriul face parte din județele Bihor și Sălaj, judeţe situat în partea nord-vestică a 

României, pe cursurile râului Barcău, mărginit la est de Munţii Apuseni iar la vest de Câmpia 

Tisei. Teritoriul GAL Muntele Şes Bihor se încadrează în zona colinară a munţilor Plopişului 

(Şes) în partea de sud, cu înălţimi cuprinse între 500-1.000 m şi Depresiunea(lunca) Barcăului 

în partea de nord-vest.  

În cuprinsul Culmii Plopișului se evidențiază mai multe suprafețe netezite cu altitudini 

de aproximativ 600–700 de metri care imprimă reliefului aspectul unei câmpii suspendate. 

Eroziunea exercitată de râul Barcău și afluenții acestuia Iazu și Valea Mare au fragmentat 

acești munți în culmi strâmte ce cad în trepte până la o altitudine de 400 m. Astfel relieful 

este unul colinar cu înălţimi ce încep de la 300 de metri în zona văilor și urcă până la peste 

500 de metri în punctele cele mai înalte. Zona deluroasă reprezintăo treaptă intermediară 

între munți și câmpie, cu altitudini modeste - între 200 și 450 de metri: Dealurile Plopișului, 

Dealurile Dernei.Ca structură a unităţilor de relief existente pe teritoriul GAL Muntele Şes 

Județul Bihor se remarcă: Muntii Plopişului (Şes) situaţi în partea de sud - sud-est, Dealurile 

Dernei, Depresiunea Barcăului și Depresiunea Plopiș. 

CLIMA 

Întreagul teritoriu GAL se încadrează în totalitate în sectorul cu climă continentală, cu 

particularități de climă specifică regiunilor deluroase. Vânturile vestice aduc precipitaţii 

https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Barc%C4%83u
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Culmii_Plopi%C8%99ului&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Barc%C4%83u
http://ro.wikipedia.org/wiki/Iazu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Valea_Mare


abundente mai ales în perioada de toamnă-primăvară. Precipitaţiile medii pe an sunt de 560- 

570 mm/m2.Temperatura medie a verii este între 29-35 grade Celsius, iar a iernii între -5 şi -

20 grade Celsius. Astfel verile sunt foarte calde şi uscate, iar iernile geroase. 

APELE 

Reţeaua hidrografică a teritoriului GAL Muntele Șes Județul Bihor este reprezentată de Râul 

Barcău și Defileul Barcăului, Valea Borumlaca, , Valea Frumoasă, Valea Birtokoserdő, Valea 

Suplac, Valea Săldăbagiu (Ló-patak) și Valea Fânaţelor, cunoscută şi sub numele de Ghepeş.  

VEGETAŢIA ȘI FAUNA 

Este specifică regiunii de dealuri şi podişuri. Pe lângă vegetaţia forestieră mai există cea de 

păşune reprezentată de suprafeţe în-ierbate cu diferite tipuri de arbuşti şi arbori izolaţi. În 

zonele de câmpie vegetația este reprezentată de silvostepă (pajiști în alternanță cu pâlcuri de 

arbori), în cea mai mare parte ocupată în prezent de culturi agricole, pajiști secundare, 

plantații. Zona pădurilor de foioase este alcatuită din păduri de cer cu carpen și cer cu stejar 

și gorun, în alternanță cu pajiști secundare și culturi agricol. Vegetația intrazonală și azonală 

e reprezentată de vegetația de luncă (zăvoaie de plop, salcie și pajiști), vegetația de sărătură 

pe areale umede și arenicola pe nisipuri. Numeroase specii de plante valoroase care se găsesc 

în teritoiu sunt ocrotite, respectiv sângele voinicului, laleaua pestriță, strugurii ursului. Dat 

fiind varietatea reliefului și a vegetației, și fauna este pe masură, astfel că pădurile sunt 

populate de caprioare, cerbi, lupi, vulpi, iepuri, porci mistreti. Apele sunt populate cu crapi, 

somn, iar pe cer se pot observa mierla, cinteza, sticletele, ciocanitoarea etc. În zonele cu 

pajisti viețuiesc fazani și prepelițe. 

SOLURILE 

Au o importanţă mare pentru potenţialul agricol al teritoriului GAL şi sunt caracterizate 

printr-o fertilitate ridicată, neexistând areale în care solul să fie neevoluat şi de o slabă 

calitate. Rezultă de aici o mare capacitate de exploatere agricolă ce poate fi valorificată cu 

cele mai bune rezultate. Tipurile de soluri prezente sunt legate de tipul de vegetaţie prezent, 

astfel în pădurile cu stejar sunt prezente solurile argiluviale iar  în cele de fag, soluri brune, 

în arealele cu paşuni şi fâneţe specifice sunt solurile negre de fâneaţă, în luncile râurilor sunt 

soluri gleice sau aluvionare cu umiditate ridicată iar în zona masivului de sare apar solurile 

sărăturate. Dealurile din sunt prielnice cultivării viţei de vie şi a pomilor fructiferi. Pe 

teritoriul comunei Suplacu de Barcău subsolul comunei este foarte bogat în cărbune şi țiței.  

RESURSELE NATURALE 

Reprezintă rezultatul condiţiilor naturale prezenate anterior, cu rol important în desfăşurarea 

activităţilor şi mai ales diversificarea posibilităţilor pentru o dezvoltare durabilă a 

microregiunii. Resursele solului de o calitate ridicată dau posibilitatea practicării agriculturii 

pe întreg teritoriul, solul reprezentând şi principala resursă a zonei.De asemenea zăcământul 

de cărbune şi țiței de pe teritoriul comunei Suplacu de Barcău este unul seminificativ.O altă 

resursă o reprezintă pădurile preponderent de foioase cu un grad ridicat de calitate a 

lemnului. 

Mediul inconjurator si Resurse naturale  



Teritoriul GAL Muntele Șes Județul Bihor include 2 arii naturale protejate, însumand 64,21 

km2, acestea fiind răspândite la nivelul tuturor celor 6 UAT-uri partenere. Siturile Natura 

20001 de importanta comunitara (SCI) sunt:  

- ROSCI0322 „Muntele SES” – aflat pe teritoriul a 4 comune din teritoriul GAL, respectiv 

comuna Derna județul Bihor pe 4,47 km2, comuna Popești județul Bihor pe 40,43 km2, 

comuna Suplacu de Barcău județul Bihor pe 5,74 km2 și comuna Marca județul Sălaj pe 

10,77 km2, în total o suprafață de 61,41 km2; 

- ROSCI0347 „Pajiștea Fegernic”- aflat pe teritoriul celorlalte 2 comune din teritoriul 

GAL, respectiv al comunei Sârbi județul Bihor pe 1,68 km2 și al comunei Spinuș județul 

Bihor pe 1,12 km2, în total o suprafață de 2,80 km2. 

Populatie – demografie 

Conform datelor finale prelucrate din Recensământului Populației și al Locuințelor 2011, 

teritoriul GAL Muntele Șes Județul Bihor cuprinde un numar de 20.770 persoane dintre care, 

pe etnii, 13.989 români (reprezentand 67,35%), 2.349 maghiari (reprezentand 11,31%), 1.358  

romi (reprezentand 6,53%), slovaci 2.376 (reprezentand 10,43%). Pentru un numar de 698 

persoane (reprezentand 3,36%) informatiile nu sunt disponibile. Cele mai importante 

minorități locale sunt minoritatea maghiară și minoritatea slovacă. Aceste date sunt redate în 

tabelul următor: 

 
Pentru calcularea altor indicatori compoziti privind populatia (cu exceptia densitatii 

populatiei) au fost utilizate date actuale care sa asigure o coordonare, coroborare si 

comparabilitate ridicate a acestora; astfel au fost utilizate date furnizate de INS la nivelul 

anului 2014 via platforma Tempo Online.  

Astfel, la un numar de 20.770 persoane si o suprafata de 343,74 km2 densitatea populatiei la 

nivelul teritoriului GAL Muntele Șes Județul Bihor este de 60,42 locuitori/km2.  

Evolutia populatiei: 

-sporul natural2 este calculat prin scaderea numarului de persoane decedate din numarul 

nascutilor vii intr-un anumit an; astfel, la nivelul teritoriului sporul natural este unul negativ 

aflat pe un trend general de descrestere (în perioada 2009-2014); in ultimul an analizat sporul 

natural negativ a fost de -103 persoane. 

-soldul migratiei este calculat prin scaderea numarului de plecari cu domiciliul din numarul 

stabilirilor de domiciliu (luandu-se in considerare inclusiv migratia externa); astfel, la nivelul 

                                                             
1 Informatiile sunt preluate din „Lista ariilor naturale protejate Natura 2000”, document disponibil la www.madr.ro 
2 Sursa: prelucrari de date furnizate de INS din tabelele POP201D si POP206D disponibile la 
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP201D respectiv la 
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP206D 
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teritoriului evolutia este una sinuoasa inregistrandu-se atât solduri pozitive in anii 2011 si 

2012, dar și solduri negative. 

Din datele furnizate pe site-ul http://www.madr.ro/informari-dezvoltare-

rurala/informari/actualitate-pndr-2014-2020/2891-anunt-deschidere-sesiune-de-depunere-a-

strategiilor-de-dezvoltare-locala-sdl-aferente-masurii-19-dezvoltarea-locala-leader.html, 

respectiv documentul suport pus la dispoziție, valorile indicelui de dezvoltare umană (IDUL) 

pentru localitățile din teritoriul GAL Muntele Seș Județul Bihor sunt: 

sirsup jud LOCALITATE 

IDUL 

2011 

Populatie  

2011 

urban/ 

rural 

29038 BIHOR DERNA 45.94 2616 rural 

30568 BIHOR POPESTI 59.65 7362 rural 

31128 BIHOR SARBI 51.62 2609 rural 

31208 BIHOR SPINUS 44.32 1285 rural 

31262 BIHOR SUPLACU DE BARCAU 64.58 4356 rural 

141946 SALAJ MARCA 60.50 2542 rural 

Se constată faptul că trei din cele șase comune member se află pe lista UAT-urilor cu indice 

IDUL mai mic de 55, rezultând per total teritoriu GAL un indice IDUL de 54,435, respectiv 

încadrarea în categoria de zonă săracă. Pe teritoriul GAL Muntele Șes Județul Bihor nu există 

zone cu valoare naturală ridicată (HNV). 

Infrastructura de baza, de comunicatii, sociala si educationala 

In perioada de programare anterioara au fost realizate o serie de proiecte de infrastructura de 

baza (drumuri, alimentare cu apa si canalizare). De asemenea, au fost vizate si proiecte de 

infrastructura educationala si sociala. Chiar si asa necesitatea dezvoltarii acestei 

infrastructuri ramane de actualitate, proiectele specifice fiind incluse in Planurile de 

Dezvoltare Locala ale UAT-urilor reprezentate in teritoriul GAL. La o perioada indelungata de 

implementare a proiectelor de infrastructura la scara mica prezenta strategie aloca bugete in 

alte domenii de interes, unele dintre acestea impactand indirect infrastructura sociala si 

educationala. 

Patrimoniu arhitectural si cultural, traditii si obiceiuri 

Conform listei Institutului National al Patrimoniului3, la nivelul teritoriului exista 7 

monumente istorice inclusiv monumente de arheologie, de arhitectura si memoriale si 

funerare, de interes atat local cat si national, unele datand din neolitic si paleolitic. 

Atractivitatea teritoriului este completata si de diferite traditii si obiceiuri traditionale. 

Varietatea reliefului si a resurselor atat la nivelul teritoriului cat si in imediata apropiere, 

ofera o oportunitate imensa de dezvoltare a turismului.  

                                                             
3Sursa: http://patrimoniu.gov.ro/ro/monumente-istorice/lista-monumentelor-istorice 

http://www.madr.ro/informari-dezvoltare-rurala/informari/actualitate-pndr-2014-2020/2891-anunt-deschidere-sesiune-de-depunere-a-strategiilor-de-dezvoltare-locala-sdl-aferente-masurii-19-dezvoltarea-locala-leader.html
http://www.madr.ro/informari-dezvoltare-rurala/informari/actualitate-pndr-2014-2020/2891-anunt-deschidere-sesiune-de-depunere-a-strategiilor-de-dezvoltare-locala-sdl-aferente-masurii-19-dezvoltarea-locala-leader.html
http://www.madr.ro/informari-dezvoltare-rurala/informari/actualitate-pndr-2014-2020/2891-anunt-deschidere-sesiune-de-depunere-a-strategiilor-de-dezvoltare-locala-sdl-aferente-masurii-19-dezvoltarea-locala-leader.html
http://patrimoniu.gov.ro/ro/monumente-istorice/lista-monumentelor-istorice


CAPITOLUL II: COMPONENȚA PARTENERIATULUI 

 Având în vedere principiile LEADER - al abordării de jos în sus și al colaborării între 

partenerii publici și privați - strategia de dezvoltare locală a GAL Muntele Șes Județul Bihor 

este rezultatul muncii în comun al partenerilor din teritoriul GAL.  

Parteneriatul Grupul de Acţiune Locală Muntele Șes Județul Bihor are în componență 

un total de 15 parteneri, din care: 

Autoritati Publice Locale:  

- Total: 4, astfel că ponderea autoritatilor publice locale din numarul total al partenerilor 

este de 26,66%. 

Reprezentanti autorizati din sectorul Privat: 

- Total: 7, ceea ce înseamnă că ponderea reprezentantilor autorizati privati din numarul 

total al partenerilor este de 46,66%. 

Reprezentanti autorizati ai societatii civile: 

- Total: 4, rezultând o pondere a reprezentantilor autorizati ai societatii civile din 

numarul total al partenerilor este de 26,66%. 

Astfel, ponderea partenerilor privati si ai societatii civile reprezintă 73,32% din total 

partenerilor, îndeplinind astfel criteriul de selectie CS 2.1. Ponderea partenerilor privati 

si ai reprezentantilor societatii civile depaseste 65% în parteneriat, așa cum reiese din 

următorul grafic: 

 
 

Parteneriatul Grupul de Acţiune Locală Muntele Șes Județul Bihor nu include zone 

urbane, nu contine entitati provenite din afara spatiului eligibil LEADER si nici persoane 

fizice relevante din teritoriul acoperit de parteneriat.  

Autoritatile Publice Locale si-au manifestat un interes deosebit de a participa la 

constituirea teritoriului GAL, venind în special în sprijinul actorilor economici locali, dar si al 

populatiei, contribuid la cresterea interactiunii dintre membri comunitatii din teritoriul 

LEADER vizat, prin analizarea nevoilor si oportunitatilor de dezvoltare, precum si prin 

cresterea posibilitatii de implicare a populatiei in dezvoltarea teritoriului. Prin implicarea 

autoritatilor publice locale, a reprezentantilor autorizati din sectorul privat si a 

reprezentantilor autorizati ai societatii civile în toate etapele procesului de elaborare a 

strategiei, conform principiilor LEADER, partenerii au realizat un schimb de informaţii şi 

viziuni relevant pentru procesul de dezvoltare a teritorului. 

Implicarea actorilor din sectorul privat a fost una foarte mare, în scopul înfiintarii 

unui organism care sa reprezinte interlocutorii populaţiei din teritoriu, în sensul sprijinirii 

Componența parteneriatului
Autoritati Publice Locale -
26,66%

Reprezentanti autorizati din
sectorul privat - 46,66%

Reprezentanti autorizati ai
societatii civile - 26,66%



activitatilor atat agricole cat si non-agricole, sporirea atractivităţii economice și în special 

susţinerea și promovarea meșteșugurilor, a serviciilor, a prelucrării si valorificarii produselor 

din teritoriu, contribuid astfel la realizarea unei dezvoltări dinamice. 

Crearea parteneriatului este un rezultat al unui spirit antreprenorial dezvoltat, dat de 

disponibilitatea membrilor comunităţii locale de a iniţia şi desfăşura activităţi economice, 

disponibilitatea de asociere şi cooperare a actorilor locali, nivelul de pregătire a actorilor 

locali individuali si capacitatea administraţilor publice locale de a elabora şi implementa 

strategii adecvate de dezvoltare locală. 

Autoritățile publice locale semnatare a acordului de parteneriat al GAL Muntele Șes 

Județul Bihor sunt: 

- UAT Comuna Sârbi Județul Bihor, având ca reprezentant legal pe dl.Herman Gavril, primar; 

-UAT Comuna Spinuș Județul Bihor, având ca reprezentant legal pe dl.Creț Gheorghe, primar; 

-UAT Comuna Suplacu de Barcău Județul Bihor, având ca reprezentant legal pe dl.Tivadar 

Nicolae, primar; 

-UAT Comuna Marca Județul Sălaj, având ca reprezentant legal pe dl.Șumălan Dan Ioan, 

primar. 

Organizaţiile non-guvernamentale (ONG)semnatare ale acordului de parteneriat al 

GAL Muntele Șes Județul Bihor sunt: 

-Asociația pentru Cultură, Educație, Dezvoltare și Promovare Locală “Sara Arba”, cu sediul în 

Comuna Spinuș, județul Bihor, avându-o ca reprezentant legal pe d-na Silaghi Gheorghina; 

-Asociația “Centrul de resurse al comunității Suplacu de Barcău” cu sediul în Comuna Suplacu 

de Barcău, județul Bihor, avându-l ca reprezentant legal pe dl. Hosu Vasile-Eugen; 

-Asociația Prietenia Popești, cu sediul în Comuna Popești, județul Bihor, avându-o ca 

reprezentant legal pe d-na Hundemer Ildiko Marta; 

-Asociația Benefacio cu sediul în Comuna Popești, județul Bihor, avându-o ca reprezentant 

legal pe d-na Șocander Mariana Minadora. 

Societățile comerciale (societăți cu răspundere limitată) semnatare ale acordului 

de parteneriat al GAL Muntele Șes Județul Bihor sunt: 

-Brencus Construct S.R.L., cu sediul în comuna Derna, județul Bihor, avându-l ca 

administrator pe dl. Brencuș Iosif 

-Adeconstmar S.R.L., cu sediul în comuna Spinuș, județul Bihor, avându-l ca administrator pe 

dl. Pop Claudiu Emil 

-Vetmarc S.R.L., cu sediul în comuna Marca, județul Sălaj, avându-l ca administrator pe dl. 

Șumălan Silviu Dumitru. 

S-au alăturat parteneriatului cu mult entuziasm tineresc și cu multă încredere, 

beneficiare a finanțărilor din perioada 2007-2013, următoarele doamne: 

-Deak Ana Monica, reprezentant al DEAK ANA MONICA PFA, cu sediul în comuna Spinuș, 

județul Bihor; 

-Pop Floare, reprezentant al POP FLOARE-AGRO PFA, cu sediul în comuna Suplacu de Barcău, 

județul Bihor; 

-Popoviciu Anca Silvia , reprezentant al POPOVICI SILVIA – ANCA PFA, cu sediul în  comuna 

Suplacu de Barcău, județul Bihor; 

-Ias Anamaria Alexandra, reprezentant al IAS ANAMARIA ALEXANDRA PFA, cu sediul în comuna 

Spinuș, județul Bihor. 



CAPITOLUL III: Analiza SWOT: analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunităților si 

amenințărilor 

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

au fost identificate principalele puncte tari/slabe (interne teritoriului GAL) şi 

oportunităţile/amenințările (externe teritoriuluiGAL) pentru fiecare categorie. 

1.Teritoriul GAL Muntele Șes Județul Bihor 

Puncte tari 

-acces relativ facil prin cai principale rutiere 

precum drumurile naționale DN 19, DN19B, DN1P, 

DJ 191B , aşezarea geografică oferind posibilităţi 

de legatură cu celelate localităţi şi zone ale ţării 

pe segmentul de autostradă din magistrala 

Brașov-Oradea (autostrada Transilvania) 

-acces feroviar pe calea ferata Oradea – Jibou și 

acces aerian prin aeroportul international din 

Oradea  

-teritoriul beneficiaza de forme de relief variate 

(campie si lunca, dealuri si pajisti), astfel incat 

acesta este de un pitoresc deosebit, iar gratie 

reliefului si implicit a inclinatiei, reteaua 

hidrografica este relativ densa, constanta si nu 

prezinta pericol major de inundatii 

- teritoriul beneficiaza in proportii aproximativ 

egale de fond funciar atat agricol cat si silvic 

- la nivelul teritoriului se regasesc o varietate de 

obiective turistice la care se adauga nu mai putin 

de 7 monumente istorice  

- preocuparea comunităţiilor pentru pastrarea 

obiceiurilor şi tradiţiilor, promovarea 

elementelor de etnografie şi folclor local 

- intreg teritoriul include arii naturale protejate 

și nu exista factori majori de poluare a mediului 

inconjurator. 

Puncte slabe 

- infrastructura rutiera de transport 

ramane deficitara (atat cea de relevanta 

națională, judeteana cat si cea 

comunala), centrele urbane Oradea 

(~66km), Zalău (~68km), Aleșd (~34km) 

si Marghita (~18 km) fiind la distante 

relativ mari 

- nu exista un concept local unitar, 

promovarea teritoriului fiind 

insuficienta, iar infrastructura turistica 

ramane subdezvoltata in raport cu 

potentialul teritoriului 

- reteaua de transport a energiei 

electrice este invechita, iar retelele de 

alimentare cu apa si cele de canalizare 

precum si infrastructura specifica raman 

subdezvoltate raportat la necesarul 

teritoriului 

- fata de protectia mediului se manifesta 

o atitudine de indiferenta, iar educatia 

ecologica este superficiala 

- disparitia unor obiceiuri si traditii (in 

special a porturilor si a dansurilor 

folclorice), resursele naturale sunt 

nevalorificate sau valorificate 

insuficient. 

Oportunități 

- resursele teritoriului sunt suficient de variate 

ca sa permita desfasurarea unei mari varietati de 

activitati economice orientate predominant pe 

agricultura, silvicultura si activitati non-agricole 

Amenințări 

- inconsistenta resurselor financiare 

alocate teritoriului, pe canal public, in 

contextul investitiilor in infrastructura 

(transport, apa, canalizare, mediul 

https://ro.wikipedia.org/wiki/DN19B


inclusiv turism  

- obiectivele culturale si turistice existente la 

nivelul teritoriului, iar teritoriul prezinta 

potential producere a energiei verzi 

- fata de oportunitatile datorate inzestrarii 

teritoriului, alte oportunitati sunt determinate 

de tendintele pozitive in dezvoltarea turismului 

(in mod special a agroturismului), a agriculturii 

(promovarea unei agriculturi sustenabile, inclusiv 

a celei ecologice) si a silviculturii  

- diverse surse de finantare ce includ atat alocari 

anuale si multianuale de la nivel general si/sau 

judetean, precum si surse nerambursabile pentru 

dezvoltarea de catre actorii publici a 

infrastructurii rutiere de transport si de baza 

precum si a celei de educatie si de sanatate; la 

acestea se adauga bugetul alocat pentru GAL 

Muntele Șes Județul Bihor, pentru dezvoltarea cu 

prioritate a mediului economic privat si a 

infrastructurii de asistenta sociala, si implicit 

cresterea nivelului de trai la nivel local 

- existenta unor actori cheie implicati in 

dezvoltarea economico-sociala a teritoriului ce 

apartin atat mediului public cat si a celui privat 

- creșterea numărului de vizitatori provenind din 

Ungaria și Slovacia odată cu îmbunătățirea 

infrastructurii rutiere 

inconjurator) 

- degradarea identitatii culturale locale 

ca urmare a evolutiei demografice 

negative (imbatranirea populatiei, sporul 

natural negativ si soldul negativ al 

migratiei interne si externe) 

- afectarea mediului inconjurator prin 

defrisari necontrolate, epuizarea 

fondului cinegetic, practicarea unei 

agriculturi intensive fara respectarea 

normelor relevante si a bunelor practici 

in domeniu, practicarea unui turism 

nesustenabil etc. 

- slaba initiativa antreprenoriala, si acolo 

unde aceasta exista, viziunea 

egocentrica actorilor economici existenti 

ce duce la o slaba cooperare in 

mjoritatea domeniilor 

- promovarea insuficienta a 

posibilitatilor si mecanismelor de 

infiintare, dezvoltare si expansiune a 

mediului economic 

- interesul public scazut in dezvoltarea si 

personalizarea sistemului de asistenta 

sociala. 

2.Populatia: Aspecte privind populatia si resursele umane 

Puncte tari 

- existenta unei baze de forta de 

munca relativ stabila pe termen 

mediu, atat calificata cat si 

necalificata, diversa din punct de 

vedere structural  

- forta de munca disponibila in special 

in agricultura, precum si capacitatea 

ridicata de mobilitate, adaptare si 

reconversie profesionala a acesteia, 

dar și costul scazut al fortei de munca 

Puncte slabe 

- scaderea populatiei active atat ca urmare a 

evolutiei demografice negative cat si ca urmare a 

restructurarilor activitatilor economice dar și 

capacitatea financiara relativ scazuta a locuitorilor 

zonei  

- încheierea/restrangerea activitatii sistemului 

educational din teritoriu, cu impact asupra gradului 

instructiei scolare, precum și un sistem de asistenta 

sociala subdezvoltat care nu capitalizeaza 

potentialul reintegrarii persoanelor in societate si, 



- rata somajului relativ scazuta in 

comparatie cu alte regiuni de ID egal 

sau mai mic, care nu beneficiaza de 

activitati economice incadrate in 

industria prelucratoare 

- structura etnica diversa si pastrarea 

unor meserii vechi, traditionale 

precum si a unor obiceiuri si traditii 

folclorice. 

dupa caz, in viata activa 

- nivelul relativ redus al pregătirii şcolare şi, 

respectiv, profesionale a majorităţii locuitorilor 

teritoriului, populatia instruita fiind in mare 

majoritate aglutinata in jurul marilor 

intreprinzatori, respectiv migreaza inspre marile 

centre urbane sau in strainatate 

- rezistenta la adaptare sau adaptarea lenta a 

populatiei mature inspre varstnice la schimbarile si 

provocarile actuale, inclusiv la cresterea gradului 

de mobilitate si de reconversie profesionala. 

Oportunități 

- constituirea sau dezvoltarea formelor 

asociative indiferent de domeniu in 

vederea cresterii competitivitatii 

economice a teritoriului, cresterii 

calitatii vietii si cresterea ratei de 

retentie a tinerilor in cadrul teritoriului 

- existenta a diferitelor surse de finantare 

atat pe canal bugetar cat si din alte 

fonduri nationale si structurale pentru 

sprijinirea strategiilor sociale la nivel 

national, regional si local atat direct (ex. 

programele de asitenta sociala, programe 

de integrare sociala a anumitor categorii 

sociale defavorizate etc.) cat si indirect 

prin finantarea diversificarii activitatilor 

economice 

- bugetul alocat pentru GAL Muntele Șes 

Județul Bihor pentru dezvoltarea cu 

prioritate a mediului economic privat, si 

implicit sustinerea cresterii si 

diversificarii economiei locale, cu impact 

inclusiv la nivelul cresterii numarului de 

locuri de munca si a nivelului de trai 

- existenta unor actori cheie implicati in 

dezvoltarea economico-sociala a 

teritoriului ce apartin majoritar mediului 

privat. 

Amenințări 

- scaderea populatiei active datorata atat 

fenomenelor demografice negative 

(imbatranirea populatiei, soldul negativ al 

migratiei persoanelor precum si sporul natural 

negativ) cat si conditiilor economice instabile ce 

duc la reorganizarea sau la sistarea activitatilor 

economice indiferent de domeniu 

- accentuarea fenomenului de „brain drain” pe 

masura parasirii teritoriului de catre populatia 

pregatita profesional 

- programele de asistenta sociala la nivel 

national nu ating specificul teritoriului in 

aceasta materie, respectiv nu contribuie la 

reintegrarea persoanelor in societate si dupa 

caz, in viata activa; de asemenea se manifesta 

fenomentul de segregare in principal datorita 

subfinantarii sistemului, UAT-urile prin 

compartimentele specifice functionand mai 

degraba doar ca unitati de plata a prestatiilor 

sociale 

- cresterea fiscalitatii si a birocratiei in general 

ceea ce influenteaza negativ ponderea muncii la 

negru cu efect negativ asupra economiei locale 

si a asistentei sociale in perspectiva. 



3.Economia teritoriului: Agricultura si silvicultura, industrie si comert, turism 

Puncte tari 

- comunitatea economica privata locala 

este relativ dezvoltata si diversificata pe 

diferite ramuri ale economiei; unele 

activitati de prelucrare si de servicii sunt 

complementare, realizandu-se coodonarea 

si dezvoltarea pe verticala a acestora (ex. 

servicii de mentenanta auto -> servicii 

depozitare si transport -> productia de 

bauturi) 

- agricultura si silvicultura, sectoare cu 

traditie la nivelul teritoriului, sunt bine 

reprezentate datorita resurselor naturale 

existente care inlesnesc atat cultivarea 

cerealelor si a legumelor cat si cresterea 

animalelor, precum si activitatile in 

silvicultura, atat primare cat si secundare; 

totusi, formalizarea acestor sectoare este 

redusa in special pe partea de silvicultura 

- la nivelul teritoriului se pastreaza 

anumite activitati de mestesug și tradiții  

- cadrul natural si in special pitorescul 

zonei reprezinta un punct tare pentru 

promovarea turismului rural. 

Puncte slabe 

- declin demografic si fenomenul de „brain 

drain” 

- marea majoritate a activitatilor economice 

prezinta o valoare adaugata foarte redusa 

- slaba formalizare a sectoarelor agricol si silvic, 

fragmentarea mare a exploatatiilor agricole si 

gradul redus de asociere a fermierilor 

- lipsa unor piete organizate de desfacere a 

produselor agricole si pretul scazut al acestora 

- infrastructura agricola deficitara, slaba 

reprezentare a agriculturii ecologice, interes 

scazut in initierea sau dezvoltarea de activitati 

agricole si silvice 

- inexistenta unor structuri formale de cazare 

turistica in anumite parti ale teritoriului precum 

si valorificarea insuficienta a atractiilor turistice 

existente, slaba reprezentare a agroturismului 

- activitatile de tip mestesugaresc sunt slab 

reprezentate si pe cale de disparitie, 

promovarea insuficienta a teritoriului. 

Oportunități 

- dezvoltarea tututor activitatilor economice in 

baza resurselor existente la nivelul teritoriului, 

adoptarea de noi tehnici si tehnologii in toate 

domeniile de activitate in vederea cresterii 

productivitatii si a competitivitatii 

- constientizarea efectelor cooperarii/formelor 

asociative, in special in domeniul agriculturii, si 

cresterea competitivitatii locale prin penetrarea 

unor noi piete de desfacere, realizarea 

economiilor de scara precum si prin cresterea 

puterii de negociere a actorilor locali precum și 

relaţii de cooperare foarte bune cu străinătatea 

apropiată (Ungaria, Slovacia – prin minorități 

Amenințări 

- declinul demografic, oscilatiile 

economiei si instabilitatea legislativa 

- cresterea fiscalitatii si a muncii 

nonformale 

- reactia pasiva a mediului public si privat 

in ceea ce priveste importanta promovarii 

teritoriului in vederea atragerii de 

investitii straine si autohtone si 

diversificarii in perspectiva a economiei 

locale prin scaderea expunerii fata de 

anumite domenii de activitate 

- interesul redus al investitorilor pentru 

demararea de activitati economice, 



locale) 

- cresterea sectorului IMM, in special pe partea 

de agricultura, industrie si turism, concomitent 

cu crearea de noi locuri de munca, precum și 

cresterea penetrarii TIC (Tehnologia Informatiei 

si Comunicatiilor) la nivel local 

- promovarea unor evenimente culturale si 

realizarea de activitati de cooperare intre 

diferite comunitati (inclusiv la nivel UE) in 

vederea cresterii vizibilitatii si a atractivitatii 

teritoriului. 

datorita infrastructurii fizice si sociale 

neadecvate raportat la potentialul 

teritoriului 

- concurenta creata de produsele 

importate (agricole si nonagricole 

indiferent de stadiul de procesare) 

-  conditiile de finantare si autofinantare 

restrictive (ex. garantii mari, rata ridicata 

a dobanzii, prime de asigurare 

supradimensionate etc.). 

4.Organizare socială şi instituţională: Activități asociative, ONG, organizare institutională 

Puncte tari 

-existența relaţiilor de cooperare şi înfrăţire 

externă, precum și experienţe anterioare de 

cooperare microregională 

-finanţări accesate de structuri asociative 

public-public şi public-privat 

-comunicare eficientă între APL şi populaţie 

-existenta unor centre de îngrijire pentru 

persoane vârstnice şi ingrijire la domiciliu 

-existența unor evenimente, festivaluri, 

sărbători organizate în parteneriat şi cooperare  

 

Puncte slabe 

-slaba implicare a populaţiei în acţiuni de 

voluntariat, dar și slaba implicare a 

populaţei în actul decizional 

-insuficienta informare asupra avantajelor 

fenomenului asociativ dar și numărul 

insuficient al asociatilor de tip agricol şi a 

grupurilor de producători, precum și slaba 

reprezentativitate a sectorului ONG 

-inexistenţa unei structuri asociative cu 

profil turistic, eco- sau agroturistic 

- număr mare de asistaţi social, dar și  

mobilizarea dificilă a populaţiei, centre 

comunitare insuficiente, posibilitati reduse 

de asigurare a ingrijirii la domiciliu.  

Oportunități 

-existenţa unei legislaţii pentru partneriatul 

public-privat, existenţa unor surse de finanţare 

pentru Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară 

-existenţa unor surse de finanţare care 

încurajează parteneriatele, precum și 

programele europene pentru dezvoltarea 

serviciilor sociale 

Amenințări 

-reducerea drastică a fondurilor destinate 

susținerii societății civile 

-lipsa facilităţilor pentru ONG-uri dar și 

finanţări  greu de accesat pentru ONG-

urile din mediul rural din cauza 

imposibilității asigurării sumelor de avans.  

 



in urma consultdritor pubtice ;i in baza anatizei diagnostic a teritoriutui ;i a analizei
SWOT s-au stabilit obiectivete, prioritilile de dezvoltare ruralS gi domeniite de
intervenfie, precum ;i misurile inctuse in strategie, corelate cu domeniite de intervenfie,
prioritilite 9i obiectivete de dezvottare rurali. Astfet, obiectivul general at SDL it
constituie "Dezvottarea durabila a teritoriului GAL Muntele 5es Judelul Bihor".

Obiectivele specifice a SDL sunt: Fovorizarea competitivitdlii agricole, Asigurarea
gestiondrii durabile a resurselor naturale fi combaterea schimbdrilor climatice, Oblinerea
unei dezvoltdri teritoriale echilibrate, a economiilor ;i comunitdlilor rurale, inclusiv
crearea;i menlinerea de locuri de muncd,

Obiective transversale a SDL sunt: contracararea fenomenului de depoputare a

teritoriutui si ameliorarea factorilor de mediu in special in agricultura si in industrie.
Astfe[, priorit5lile SDL stabitite gi misurite propuse au fost ierahizate astfel:

l. P6: Promovarea inctuziunii sociale, a reducerii sdrdciei $ a dezvoltdrii economice in
zonele rurale, in cadrul a cdreia au fost inctuse trei misuri, ierahizate astfet respectiv:
M1/ 68, M3/6A ;i M5/68.
ll. P2: Cre;terea viabilitdlii exploatoliilor qi a competitivitdlii tuturor tipurilor de
agriculturd in toate regiunile ;i promovarea tehnologiilor agricole inovatoare ;i a
gestiondrii durabile a pddurilor, in cadrul a cireia a fost inclusi misura M2/2A.
fll. P5: Promovorea utilizdrii eficiente a resurselor ;i sprijinirea tronzitiei cdtre o
economie cu emisii reduse de carbon ;i rezilienld Ia schimbdrile climatice in sectoarele
agricol, alimentar ;i silvic, in cadrul a cireia a fost inclusi misura M4/5C.
lV. P1: incurajarea transferului de cunoqtinle qi a inovdrii in agriculturd, silviculturd ;i
in zonele rurale fiind alocofd, in cadru[ a cireia a fost inclusi mdsura M6/1A.

Logica intervenliei de programare a SDL este cuprinsi in Tabelul urmitor:

Obiectivul de
dezvoltare ruralS
1

Favorizarea
competitivitdlii
agriculturii

Obiective
transversale

lnovare

Prioriti!i
de
dezvoltare
rura[5

Domenii de
intervenlie

Mis
uri

Indicatori de rezultat

P1: 1A M6 NumiruI comunitititor deservite: 6

P2 2A M2 Numdr de exptoatalii
agricote/beneficiari sprijiniti : 1 0

Numdr de [ocuri de muncd nou create:

Obiectivut de
dezvoltare rurald
2

Asigurarea
gestiondrii
durabild a
resurselor
naturale Si

PrioritE!i
de
dezvoltare
rura15

Domenii de
interventie

Me-

suri
Indicatori de rezultat

P5 5C M4 Totalul investitiitor: 4

Numdr de beneficiari sprijiniti: 4



combatarea
schimbdrilor
climotice

Obiective
transversale

lnovare

Numir de locuri de munc6

nou create: 1

ObiectivuI de
dezvoltare rurali
3

Oblinerea unei
dezvoltdri
teritoriale
echilibrate a
economiilor $
comunitdlilor
rurale, inclusiv
creoreo;i
menlinerea de
Iocuri de muncd

Obiective
transversale

Mediu - climd,
inovare

PrioritSli
de
dezvoltare
rurali

Domenii de
interventie

M5-

suri
Indicatori de rezultat

P6 6B M1 Populalia neti care beneficiazd de
servicii /infrastructuri imbunititite:
20770

Numir de comune sprijinite:6

Numdr de locuri de munci nou create:

P6 6A M3 Locuri de munci nou create: 5

Numdr de beneficiari sprijinili: 5

P6 6B M5 Poputalia neti care beneficiazd de
servicii/infrastructuri imbunit6$te:
20770

Numdru[ locurilor de muncd nou create:

Denumire
misuri

CONTRIBUTIA LA OBIECTIVELE TRANSVERSALE (Mediu gi Clim5, Inovare),
CARACTERUL INOVATOR AL MASURII

M1/ 68 Inovare - prive;te modernizarea satului din perspectiva vizuatd, gi anume aceea de
a face vatra satului - teritoriul intravitan - tot ce este vizibil, sd fie mai frumos,
mai atractiv in primul rind pentru tineri, prin realizarea de parcuri, locuri de
joacd pentru copii in zonele neutilizate ;i aflate in paragini din intravitan, cdi de
acces, stalii de agteptare a mijtoacelor de transport incomun etc.
Mediu gi CtimS - finanleazi amenajarea de spa[ii verzi ;i investilii in producfia de
enerqie reqenerabila doar ca o component a unei investiti pubtice.

MTtZA lnovare - se adreseazi clar unor activiti[i agricole deficitare conform nevoitor
rezultate din analiza SWOT. Totodatd masura incurajeazd activitali ce au impact
pentru un teritoriu vast din GAL.
Contribuie la obiectivele transversale de mediu gi climi prin faptul ci are ca gi

criteriu de seleclie proiectele care utitizeazi energia produsi din surse
reqenerabite.

M3/64 Inovativ - se adreseazi in mod prioritar unor activitdfi/investifii care fotosesc
materiate 9i resurse din teritoriu ;i se adreseazi teritoriutui a mai mult de 2 UAT
din GAL.
Contribuie ta obiectivete transversale de mediu 9i ctim6 prin faptul cl are ca ;i
criteriu de setecfie proiectele care utilizeazi energia produsi din surse
reeenerabite.

M4/5C Contribuie la obiectivete transversal de mediu gi climi datoriti
misurd strict destinati producerii energiei verzi sprijinind
mediutui si combaterea schimbirilor ctimatice.

faptului cd este o
astfeI proteclia



M5/68 Inovare - se adreseazd clar unor activitili din sectoare deficitare conform nevoilor
rezultate din analiza SWOT. Sotulia inovativl survine gi prin abordarea probtemei
sociale din perspectiva concentririi in poli de vutnerabititate sociati.

M6/14 Inovare - se adreseazX clar unor activiteti din sectoare deficitare conform nevoilor
rezuttate din anatiza SWOT

Domenii
de

intervenlie

Indicator de monitorizare

1A

1B Numirut total de operaliuni de cooperare sprijinite in cadrul mdsurii de
cooperare [articolul 35 din Regutamentut (UE) nr. 1305/2013: 0

1C Numirul total a[ participanlitor instruiti: 0
24, 28 10

3A, 3B Numdrul de exploatafii agricole care primesc sprijin pentru participarea [a

sistemele de calitate, [a pielete locate ;i ta circuitele de aprovizionare
scurte, precum gi la grupuri/organizalii de producitori: 0

44, 48, 4C Suprafald totate agricoti (ha): 0
44,48, 4C Suprafald totati forestieri (ha): 0
5A Suprafald totatd (ha): 0
58,5C Totalul investi[iilor: 4
5D Suprafala totati sau UVM in cauz6: 0
5E Suprafali totali: 0
6A Locuri de munci create: r 1:

6B Poputafie netd care beneficiazd de servicii /infrastructuri imbunitdtite:
20.770

6C Poputalie neti care beneficiazd de servicii: 0
I |: r,lr. 'i I

i' i i t::i
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{( i
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Tabelu[ 2: Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de interven[ie

Prin masurile prezentate, strategia reprezinta un instrument integrat si inovator de
politica socio-economica care asigura indeplinirea a mai muttor nevoi identificate la
nivetul teritoriului si contribuie totodata ta indeptinirea obiectivelor si prioritatilor Uniunii
Europene in materie de dezvoltare rurala, iar caracterul integrat este dat de faptul cd

toate masurite incluse in SDL vin impreunl si indeptineasci o etapi esenliali in
dezvoltarea zonei respectiv, un obiectiv comun - DEZVOLTAREA durabild a teritoriutui GAL

Muntete $es Judelul Bihor. La acestea se adauga intentia de intenlia de a desfigura
activitSli de cooperare prin parteneriate si activitati de cooperare locala, regionala 9i
internalionala in domeniuI dezvoltarii rurale pentru indeplinirea obiectivelor SDL.



CAPITOLUL V: PREZENTAREA MASUNIION

in cadrut Strategiei de Dezvottare Locati a teritoriutui GAL Muntele Ses Jude(ut Bihor
au fost stabilite 6 misuri, respectiv:

1. Misura Ml/6A+68 - Dezvoltarea $ modernizarea satelor din teritoriul GAL tiuntele $es
Judelul Bihor. Demonstrarea valorii adiugate: [a proiectarea investiliitor cu constructii se
impune tuarea in considerare a caracteristicilor arhitecturale, de structuri urbanistici gi de
peisaj. 5e pune un mare accent [a eficientizarea energetici a investiliitor prin utilizarea
energiei regenerabi [e.

2.Mdsura MZlLA-Solulii inovotive pentru o agriculturd gf industrie alimentard
competitivd in teritoriul GAL Muntele $es Judelul Bihor. Demonstrarea vatorii adiugate:
misura contribuie [a stimutarea agricutturii ca principati activitate economici din teritoriut
GAL, dezvoltarea resurselor umane si utitizarea de know-how, pdstrarea 5i creearea de noi
[ocuri de munci, incurajarea parteneriatetor.

3.Misura M3l6A-Crearea Ei dezvoltarea activitdlilor non-agricole in teritoriul GAL
liuntele $es Judelul Bihor. Demonstrarea vatorii adiugate: misura contribuie [a stimularea
activitititor economice noi din sfera serviciilor pentru popul.afie sau pentru atte activitili
economice non-agricole, dezvoltarea resurselor umane ;i utitizarea de know-how, crearea de
noi locuri de munci.

4.Misura M4l5C- Sprijin pentru accesul populatiei din mediul rural Ia ,,energie
verde"prin realizarea de investitii in domeniul energiei regenerabile si al economisirii
energiei. Demonstrarea valorii addugate: utilizarea energiei regenerabite este una dintre
modatitilite eficace de a asigura un caracter mai curat at aprovizionirii cu energie. Energia
regenerabild are un rot vitat in reducerea emisiilor de gaze cu efect de seri gi a attor forme
de poluare, si,de asemenea, are un potenliat uria; de stimutare a competitivitdlii industriate.

S.M5sura M5l6B- Promovarea incluziunii sociale in teritoriul GAL ttluntele $es Judelul
Bihor Ei ameliorarea provocdrilor sociale. Demonstrarea valorii adiugate: fundamentarea
mdsurii s-a facut in retalie directd cu gradul de dezvottare al serviciitor sociate gi nevoile
grupurilor vutnerabite din teritoriut GAL, in funclie de numirut grupuritor vutnerabite de ta
nivelul mai muttor UAT invecinate ;i a nivetutui de dezvottare a sistemului tocat de servicii
sociate.

6.Mdsura M6l1A' Promovarea asociativitdfii, inovdrii gi transferului de cunoEtinle in
zona rurald din teritoriul GAL tfiuntele $es Judeful Bihor. Demonstrarea vatorii adiugate:
fundamentarea mxsurii s-a facut pe analiza gradutui de asociativitate ;i a acfiunii comune ta
nivelul teritoriutui GAL, accentul pus de misuri pe schimbarea atitudinii llvlM-uritor gi
persoanelor care lucreazi in agricutturi faqi de importanla apticiriiin practici a rezultatetor
cercetirii,infiinlarea Centrelor de resurse ca si solulie pentru formarea unui baze de
cunottinfe in mediul rural gi stimutarea inovdrii, suslinerea organizirii de ,,clustere" 

si
"retele de afaceri". '



Denumirea misurii Dezvoltarea gi modernizarea satel
Judelul Bihor

Codul mdsurii M1t *68

Tiput misurii
r INVESTITII
I SERVICII

r SPRIJIN FORFETAR

l.Descrierea generali a misurii

1.1 Justificare. Coretare
cu analiza SWOT

S-a avut in vedere starea de fapt a teritori
- Faptul ci cea mai mare parte a ciitor de acces rutier din zona GAL
Muntele $es Judelul Bihor sunt din pdmant sau pietruite in urm6 cu
mutli ani. Sondaju[ de opinie efectuat pentru diagnosticul teritoriutui a
retevant faptuI ci infrastructura rutieri este nesatisficitoare si
necesitd reabititare ;i modernizare - 91% dintre responden!i.
- in tocatitilite componente ale teritoriului nu existi(cu exceplia unor
zone centrate din tocatitilite regedinld de comund) strizi ;i trotuare
amenajate pentru trafic pietonal. Din acest motiv poputalia este
nevoitd si incatce tegistalia rutieri gi sd fotoseascd pentru deplasarea
pietonatd spaliut carosabi[, supundndu-se unor riscuri majore pentru
siguranta circulaliei pentru toate categoriite de poputafie, inctusiv
pentru prescolari ;i poputalia ;cotari.
- in teritoriut GAL Muntete $es Judelut Bihor existi ctidiri in domeniut
public, aftate intr-o stare avansati de degradare iar in intravitanut
tocatitilitor spalii pubtice neamenajate ce dau locatitiqitor un aspect
neplicut gi neingrijit;
- o attd nevoie stringenti a teritoriutui este infiinlarea gi modernizarea
pielelor de vatorificare a produsetor locale;
- Spaliite gi mobitierul urban precum gi staliite de a;teptare a
mijloacetor de transport lipsesc in totatitate in unele tocattili, iar in
attele se afti in stare avansati de degradare;
- in teritoriul GAL Muntete fes Judelut Bihor nu existi capele
funerare, lucru specificat de citre respondenfi in cadrut sondajutui ce
a stat [a baza etabordri strategiei de dezvottare;
- cele mai mutte cdmine cutturate din teritoriu necesitd renovare,
modernizare si dotare pentru a asigura desfSgurarea in bune conditii a
activit6!ilor specifice;
-

- in cea mai mare parte a teritoriului nu existi baze sportive
amenajate pentru practicarea sportului de citre poputa[ia teritoriutui,
mai ates de citre tineri;
- in teritoriu lipsesc locurile de joaci pentru copii ;i zonete de
promenadi;
-unitilite administrativ-teritoriale suferd de tipsa unor ct6diri
corespunzdtoare unde sd func[ioneze primiriite in condi[ii



corespunzatoare, care si poatd oferi cetalenitor servicii administrative
moderne;
-starea avansatd de degradare a unor ctidiri vechi al, cdror aspect este
deteriorat si necesitatea reabilitirii, renovirii, dotdrii de spatii
destinate pastrarii si transmiterii de mestesuguri, traditii si alte tipuri
de activitati traditionate.
Prin implementarea acestei misuri se va reatize imbunitigirea
concreti ;i semnificativi a serviciitor locale de bazi destinate
poputaliei rurale. Misura vizeazl satisfacerea unor nevoi ate
comunitdlii locate, dezvottarea socio-economici a teritoriutui precum

;i crearea unor noi locuri de munci.
imbundtilirea infrastructurii [a scari mic6 presupune inclusiv investilii
in domeniul energiei din surse regenerabile ;i at economisirii energiei,
ca o componenti a unei investilii pubtice precum 9i investilii de uz
pubtic in informarea turi;tilor in infrastructura turisticd ta scari mici.
Dezvottarea socio-economici a spaliului rural este indispensabit tegati
de existenla unei infrastructure rurale dezvoltate, existen!a ;i
accesibilitatea serviciitor de bazi.
Modernizarea satetor prin imbunitdgirea gi dezvottarea infrastructurii
administrative, stradale, de agrement, sociale, socio-medicale gi

culturate reprezintd o cerin!5 esenliati pentru cregterea catitilii vielii
;i care pot conduce [a o inctuziune sociald, inversarea tendintetor de
dectin economic ;i social ;i de depoputare a zonetor rurate.

1.2. ObiectivuI de
dezvoltare rurati a[
Reg(UE) nr.1305/2013

Misura contribuie ta operalionatizarea in microregiune a obiectivului
llf din Regulamentut (UE) nr.1303/2013, respectiv:
"Obfinerea unei dezvoltdri teritoriale echilibrate a economiilor qi
comunitdfilor rurale, inclusiv crearea;i menlinerea de locuri de
muncd".

1 .3.0biectivuI specific
local a[ misurii

Mdsura contribuie la :

- imbunititirea infrastructurii de acces [a scari mici din intravitanut
satetor;
- dezvoltarea satetor prin modernizarea si infrumuse[area vetrei
satutui (teritoriul intravitan);
-imbunitilirea condiliitor de viali a locuitorilor prin amenajarea
spaliitor publice locale (de ex. parcuri, terenuri de joacd pentru copii,
sedii primarii, €ape{,e, stalii de autobuz, piete de vatorificare a
produsetor locale, etc. );
-imbundtdlirea serviciil.or publice locale prin modernizarea si dotarea
cu echipamente a infrastructurii publice;
-imbunitilirea sigurantei publiee prin infiintarea gi/sat+ medernizarea
reteleler de ituminat publie gi prin in.talarea sistemeler de
supffivegherei
- imbundtitirea infrastructurii de agrement ;i turistic de uz pubtic.

1.4. Contribulie [a
prioritatea/ prioritS!i te
prevdzute [a art.5,

Misura contribuie [a apticarea in teritoriut GAL a prioritilii p6 a
Regulamentut UE nr.1303/2013, respectiv:
,,Promoverea incluziunii sociale, a reducerii sdrdciei gi a dezvoltdrii



Reg.(UE) nr.1305/2013 economice in zonele rLtrale"

1.5. Contribulia [a
Prioritilite 5DL

(tocate)

Mdsura contribuie ta obiectivut generat specific a[ sDL, respective
"Dezvoltarea durabila a teritoriului GAL Muntele $es Judeful Bihor,,.

1.6. Masura corespunde
obiectivetor art. ...
din Reg.(UE)

nr.1 305/201 3

Misura corespunde obiectivetor care decurg din ReguLamentui uE
nr.1305/2013, Art. 20 "servicii de bazd gi reinnoire a satelor in zonele
rurale ", [iterete "b" , "d", ttgt' ti t'g".

1.7. Contribulia
domeniite de
interven!ie

Masura contribuie ta indeptinirea in teritoriul GAL a domeniutui de-
interventie:
64 Faeilitarea diversifieiriii a infiintirii gi dezvettirii de intreprinderi

tt
68-incurajarea dezvoltirii tocate inzonele rurale

1.8. Contribulia ta
obiectivele
transversate ate
Reg.(UE) 1305/2013

Mdsura contribuie [a realizarea obiecti
"mediu ;i climd" qi "inovare" ate Regulamentul.ui (UE) nr.1305/2013
intrucdt potenliatii beneficiari sunt incurajali ca in cadrut proiectetor
si utilizeze sotulii care conduc ta eficientizarea consumului de
energie. Reducerea consumutui de energie prin misuri de eficientizare
a consumutui ;i prin utitizarea cat mai largi a energiei din surse
regenerabite prezintd o sotulie pentru reducerea emisiitor de gaze cu
efect de seri. in cadrul procesutui de proiectare a obiectivetor de
investilie vor fi luate in considerare materiale care asiguri impactut
minim asupra mediutui.
caracterul inovativ a[ mdsurii derivd din urmdtoarele: Dezvoltarea
satetor prin modernizarea si infrumusetarea vetrei satutui (teritoriut
intravitan), a spalitor pubtice [ocate destinate serviciilor pubtice,
turismului ;i/sau recreerii ;i sportutui va conduce ta cre;terea
atractivitilii mediului rural din teritoriut GAL Muntete $es Judetut
Bihor, sporirea nivetutui de trai al poputaliei gi atragerea de investi[ii
in teritoriu. Modernizarea strdzitor 9i trotuarelor ;i amenajarea
acestora pentru trafic pietonal reprezintd de asemenea un element
inovator.

1 .9. Comptementaritate
cu altemdsuri din SDL

Mdsura 6176468- Dezvoltarea gi modernizarea satelor din teritoriul
GAL MUNTELE $Es JUDETUL BIHOR asiguri comptementaritatea cu
alte doui misuri, respectiv:

- M3/64 - Dezvoltarea activitiqltor non-agricote in teritoriut GAL
Muntete $es;i
-M5/68 - Promovarea incluziunii sociate in teritoriut GAL Muntete ses.

1 .10. Sinergia cu atte
misuri din SDL

Mdsura asiguri sinergii cu M5/6B gi M3/6A ffi
indeptinirea aceleia gi prioritSli , respectiv "promovarea incluziunii
sociale, a reducerii sdrdciei ;i a dezvoltdrii economice in zonele
rurale" .



2. Valoarea adiugati a misurii
Laproiectareainvesti!ii[orcuconstruc!iiseVa
arhitecturate, de structuri urbanistic6 9i de peisaj specific teritoriutui GAL Muntete !es. Se va pune
un mare accent [a eficientizarea energetic a investiliitor prin utitizarea energiei regenerabite,
acesta fiind un criteriu de setectie. Proiectete care au un impact micro-regional vor primi punctaj
mai mare.

3. Trimiteri la alte acte legislative
Legeaadministra!ieipubtice[oca[enr,215/2001,Reg.(UE)nr.1303/201M
Reg. (UE) nr.80712014, Reg. (UE) nr.1407/2013.
4. Beneficiari direcfi/indirecfi (grup !inti)

4.1. Beneficiarii directi

Entiteli pubtice
o Autoritili pubtice locate gi asocialiil.e acestora (ADl-uri)
.---|Jnitefi4€+ut+
o Asocialii ;i fundalii, respectiv ONG-uri din teritoriu
Nu sunt etigibite persoanele fizice neautorizate.

4.2. Beneficiarii indirecti
. poputalia locati din teritoriut GAL Muntele fes Judelut Bihor
o firmete locate
. ONG-uri din teritoriu.

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. lUf y nr. t fOflZOt n
-Kambursarea costuritor etigibite suportate ;i ptdtite efectiv;
-Pt6!i in avans, cu condilia constituirii unei garanlii bancare sau a unei garanlii echivalente
corespunzdtoare procentutui de 100 % din vatoarea avansului, in conformitate cu art. 45 (4) 5i art.
63 ale Reg. (uE) nr. 1305/2013, numaiin cazul proiectelor de investitii.
6.Tipuri de actiuni etigibile gi neeligibile
-Modernizareadestrdzigitrotuaresiamenajareaace
-Modernizarea infrastructurii rutiere [a scara redusa care facititeaza accesut ta obiective de interes
pubtic precum si facitita ;
-infiinlarea, amenajarea spaliitor pubtice de agreement pentru poputalia rurati;
infiinlarea/dezvottarea ;i dotarea infrastructurii de vatorificare a produsetor locate;

i r-
infiinlarea gi/sau extinderea sistemetor de supraveghere video;

-Achizilionarea utitajetor, echipamentetor pentru serviciite pubtice [ocate incadruI primiriitor;
-infiinfarea, modernizarea gi/sau dotarea infrastructurii de agreement gi turistic de uz pubtic
conform specificutui local;
-Modernizarea si dotarea infrastructurii pubtice (sedii primarii, baze sportive, stalii de autobus, alt
mobilier urban, camine cutturate) astfel inc6t de investitia in infrastructura nou creati si
beneficieze intraea poputalie net6;

€enstruelia, extinderea gi/sau medernizarea $i detarea elidiriler;
-Renovarea/reabilitarea gi dotarea unor ctidiri/ veehi aI eirer aspeet este deterierat sau

spatiidestinatepastrariisitransmiteriidemestesuguri,
traditii, obiceiuri si atte tipuri de activitati traditionate_glln !g1i!orig!_.1GAl;
- Achizilionarea sau dezvottarea de software ;i achizitionarea de brevete, licenle, drepturi de
autor, mdrci
Mliei pentrH in€luderea pe tista de menumente;



-Etaberare de studii ti preieete, isterieg'afii leeate;tu
Nu sunt etigibite utilaje agricote si echipamente second-hand.

7. Conditii de eligibilitate
-solrcrtantut sa se incadreze ln categoria beneficiaritor etigibiti;
-Soticitantul si nu fie in insolvenld sau in incapacitate de ptati;
-Solicitantul se angajeazd sE asigure intrefinerea/mentenanla investiliei pe o perioadi de minim 5
ani de [a uttima ptat6;
-lnvestifia si se incadreze in tiput de sprijin prevdzut prin misurd;
-lnvestilia trebuie si fie in coretare cu orice st+atqia-strateqie de dezvoltare
nationatS/ reeionati/{,e€a{ifilser* judeleani/ tocati aprobatd;
-lnvestilia si se reatizeze in teritoriul LEADER at GAL Muntete $es Judelut Bihor.
8. Criterii de selecfie
o Proiecte realizate in parteneriat;
. Exptoatarea resursetor de energie regenerabitd;

o Proiectete care au un impact-in teritoriut GAI p .

' Soticitanlii care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investitie simitari.
9. Sume aplicabile 5i rata sprijinutui

9.1. Justificare

La staDltlrea cuantumutu si intensitdfii sprijinutui ParteneriatuI a Iuatjn considerare :- Specificitatea lucrdritor de construclii din mediul rural;
- Prelul pielei pentru lucrdrile de reparalii;
- Vatoarea anterioard a unor proiecte simitare.

9.2. Sume apticabite gi rata sprijinutui:
Intensitatea sprijinutui va fi de:
o 100Yo pentru investilii negeneratoare de venit
o 1007o pentru investilii generatoare de venit cu utititate pubtici
. 90% pentru investilii generatoare de venit pentru chettuietite etigibite din proiect.
Vatoarea etigibita a proiectelor poate fi cuprinsd intre 5.000 --58.000 70S0$Euro.
10. Indicatori de monitorizare
Poputalia net6 care beneficiazi de servicii/i
Numir de UAT sprijinite: 6
Numir de leeuri de msnei neu ereate: 3



Denumirea misurii
Solulii inovative pentru
alimentard competitivd in teritoriul GAL Muntele Ses
Judelul Bihor

Codul misurii MzIzr'.

TipuI misurii
r INVESTIT|I

n SERVICII

r SPRIJIN FORFETAR
't.Descrierea generalS a misurii-

1.1 Justificare. Corelare cu
anatiza SWOT

opliunea poputatiei gi a partenerito@
de susfinere a activitilitor agricole deoarece:
- in cadrut teritoriutui se practic5 pe o scari foarte targi
agricultura de subzistenli;
- Dotarea tehnicd a micilor ferme agricole este scizuti
afectdnd producfia, care este redusi si cu costuri mari (in
cadruI sondajutui premergitor elaboririi strategiei toli
agricuttorii care au rdspuns sondajutui au declarant c6 dotarea
fermei este neadecvati gi este nevoie de achizitionare de
utitaje/echipamente specific pentru imbunititirea
produc[iei);
- Fermierii din teritoriu se confrunti cu lipsa spaliitor
corespunzdtoare pentru pistrarea producliei p6nd ta
valorificare;
- Potenliatul turistic semnificativ a[ zonei este stab vatorificat
in toatd regiunea;
- Existi foarte pu!ine pensiuni turistice/agroturistice care
folosesc si promoveazd produse din teritoriu;
- Lipsa procesirii produsetor [a nivetut fermetor, ceea ce
conduce [a vatorificarea producliei ta preluri mici gi pune sub
semnuI intrebdrii viabititatea fermetor din teritoriu.

1.2. Obiectivut de dezvoltare
ruratb at Reg(UE) nr.1305/2013

Misura contribuie la ope
obiectivelor a) $ c) din Regutamentut UE nr.1305/2013,
respectiv:
-Favorizarea competitivit6!ii agricutturii;
-Obfinerea unei dezvottdri teritoriale echil,ibrate a
economiitor si comunitililor rurale, inclusiv crearea Si
men[inerea de locuri de munci.

l.3.Obiectivul specific tocal at
misurii

Mdsura contribuie [a:
- Crestrea valorii economice a exptoataliitor prin
modernizarea,extinderea sau diversificarea activit6qil,or
agricote;

- Cresterea vatorii adiugate a produsetor prin pregdtirea
acestora pentru vdnzare (procesare, depozitare, ambalare)
gi a gradutui de participare a exptoataliitor pe piali;

- Cresterea numirutui de locuri de munc6.



1.4. Contributie la
prioritatea/ prioritdlite previzute
[a art.5 din Reg.(UE) nr.1305/2013

Mdsura contribuie [a apticarea in teritoriut GAL a prioritilii p1

;i P2 a Regutamentut ( UE) nr.1305/2013, adici:
P1: incurajarea transferului de cunostinle gi a inovirii in
agricutturd, silvicutturd gi zonele rurale;
P2. Cregterea viabilitiqii exptoataliitor gi a competitivitSlii
tuturor tipuritor de agricutturi in toate regiunite pi
promovarea tehnotogiilor agricote inovatoareg i a gestionirii
durabite a pddurilor.

1.5. Contibulia ta Priorit5lite 5DL
(tocate)

M6sura contribuie [a obiectivut specifffi
competi tivi tdlii agri cu ltu rii, respectiv [a Dezvottarea
agricutturii din teritoriut GAL prin finanlarea proiectelor de
investilii in activitatea agricoti, inclusiv procesarea
produselor agricote.

1.6. Masura corespunde
obiectivelor art...... din
Reg.(UE) nr.1305/2013

Misu ra corespunde obiectivelor:
Art.17 - ,,lnvestilii in active fizice", atin.(1), tit. a), b), c)

1.7 Contribulia [a domeniile de
intervenlie ate Reg (UE)

nr.1 305/201 3

Mdsura contribuie [a indeptinirea in teritoriut GAL a
domeniului de interventie 2A - ,,imbunitigirea performanlei
economice a tuturor exptoataliilor agricote gi facititarea
restructuririi gi modernizdrii exptoataliitor, in special in
vederea crqterii participirii pe pia15 ;i a orientirii spre
pia!6, precum gi a diversificirii activitetitor agricote,,.

1.8 Contribulia ta obiectivete
transversale ate Reg. (UE)

nr.1 305/201 3

Mdsura contribuie [a aplicarea obiectivelor transversale
"mediu ;f climd" gi "inovare" ale Regutamentutui (UE)

nr.1 305/201 3.

Caracterul inovativ a[ misurii derivd din urmdtoarete:
- Mdsura incurajeazd producerea de produse traditionale care
promoveazi identitatea teritoriutui.
- Sprijinut va fi acordat cu prioritate exptoatiitor care vor
introduce produse, procese 9i tehnologii noi.
- Mdsura vizeazd incurajarea gi suslinere intreprinzitoritor din
domeniut a gricot pentru infiinlarea gi/sau dezvottarea
activitetilor agricole in comunete din teritorlut GAL;
- M6sura se adreseazi acetor activitdli sau operaliunia gricote
deficitare conform nevoilor rezultate din anatiza diagnostic gi

a cetei SWOT;
- Misura incurajeazd dezvottarea economic pentru mai multe
UAT din GAL - de exemplu o unitate de procesare a taptetui
care deserve;te doui sau mai mutte comune invecinate.
Proteclia mediului si atenuarea schimbdrilor ctimatice:
incadrut acestei mdsuri se vor incuraja investiliite ce vizeazi
eficientizarea gi economisirea consumutui de apd, utilizarea
energiei regenerabite, pretucrarea deqeuritor, a reziduuritor
precum gi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seri in



agricuttura, inctusiv in sectoruI pomicol.

1.9 Comptementaritate cu atte
mdsuri din SDL

Mdsura M?/ZA - Solutii inovative pentru. agriculturd 9i
industrie alimentarE competitivi in teritoriul GAL Muntele
$es Judelul Bihor asiguri comptementaritatea cu atte doui
misuri, respectiv:

-M5/68 - Promovarea incluziunii sociate in teritoriut GAL
Muntete $es gi

-M6l1A - Promovarea asociativitilii, inovirii gi transferului de
cuno;tinte in zona rurald din teritoriut GAL Muntele Ses

1.10 Sinergia cu alte misuri din
SDL

Mdsura asigurd sinergii cu M4/5C atiturldffi
indeptinirea aceteiagi prioritifi , respectiv ,, promovarea
utilizdrii eficiente a resurselor ;i sprijinirea tranzi{iei cdtre o
economie cu emisii reduse de carbon ;i rezilienld la
schimbdrile climatice in sectoarele agricol, alimentar si
silvic"

2, Valoarea adiugati a misrlrii
Misura contribuie [a:
- incurajarea parteneriatetor prin suslinerea formelor asociative (asociafii de crescitori de
animategi/sau cooperative agricote) care igi au sediu in teritoriut GAL;
- Mdsura incurajeazi producerea de produse tradilionate care promoveazi identitatea teritoriutui;
- Sprijinut va fi acordat cu prioritate exploatiitor care vor introduce produse, procese 9i tehnotogii
noi;
- Stimutarea agricutturii ca principat activitate economici din teritoriut GAL:
- Dezvoltarea resursetor umane;i utitizarea de know-how;
- Pistrarea gi creearea de noi locuri de munci.
3. Trimiteri la alte acte legiglative
rL€9Ista!iana!ionatacuinciden!dindomenii[eactivitd!iloragricotffi
soticitantutui pentru participarea ta seteclia SDL. Reg. (UE) 1303/2013, Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014.
4. Beneficiarii directi/indirecli (gffi

4. 1. Beneficiarii directi

- Exptoatalii agricole cu activitaffi
categoria persoanetor fizice autorizate, micro-intreprinderitor
sau intreprinderitor mici;
-firme din teritoriut GAL;
-Unititi de procesare din categoria intreprinderitor mici sau
micro-intreprinderi din teritoriut GAL;
-Asociafii de crescdtori de animate din teritoriut GAL;
- Cooperative agricole din teritoriut GAL.

4.2. Beneficiarii indirecti

Persoanete din categoria populaliei ffi
unui loc de munci.

Producatori agricoti indiv'iduati din teritoriu.

I lp desprijin (conform art.67 din@



. Rambursarea costurilor eligibile suporta

' Pteliin avans, cu condilia constituirii unei garanlii echivatente corespunzitoare procentului de
100% din vatoarea avansutui, in conformitate cu art.45(4) gi art.63 ate Reg.(UE) nr. 1305/2013.

6.Tipuri de actiuni eligibile gi neeligibile

6.1. Pentru proiecte de investitii

Prin aceastl misurd se vor finan
consultare/animare reatizate in teritoriut GAL:
. Modernizarea spatiitor tehnologice sau de produclie din cadruI exptoataliei

Achizilionarea de utitaje agricote moderne pentru modernizarea fermetor vegetategi_4qqqehn!se

. Construirea/modernizarea spaliilor zootehnice

. Construirea de centre de cotectare a taptetui

|.Achizi!iadema5inidetransportfrigorificepentrucarne'[apte,

l'

l'Achizilia unui abator mobit pentru bovine/porcine/ovine/caprine. cu conditia sa des
lexDloatatia aqricola (de ex: punctete de [ucru ale fermei se afta [a distanta) sau in cadrut
comDonentelor de Drocesare/comerciatizare. caz in care se pot presta astfel de servicii si in afara
fermei:

f' Cot'tttuitea si modernizarea de unitSli de procesare pentru lapte, carne, legume, fruete,-fruete
de$Au+e591eAle
. construirea de spalii de depozitare gi frig pentru tegume/fruete cereate
. Infiinfare/modernizare de sere/sotarila pentru legume.
Nu se accept! achizilionarea de utitaje sau echipamente second hand.

7. Conditii de eligibilitate
7.1 . Pentru proiectete de investilii

Beneficiaru[ trebuie_si aibd sediu[ sociatin teritoriut GAL;
Investitia realizati demonstrazd utititate gi creazd ptus vatoare nu numai pentru exptoatalia

icitantutui ci gi_pentru UAT-u[ de regedin!d;

Investitia propusi trebuie si prevadi crearea a minim unui [oc de munci.
8. Criterii de selectie
. Proiecte care fotosesc resurse din ter
'Solicitantul va justifica utilitatea proiectutui pentru dezvottarea activitdlii economice proprii dar
9i pentru suslinerea cetortalte activitili agricote din comuna sau din comunete timitrofe:
. Soticitantul care a initiat sau a obtinut o certificare de produs traditionat;
. Proiectele care utilizeazi energia produsi din surse regenerabile;

lVer fi seleetate eu prieritate preieetele eare ereeazi nei leeuri de munei,
i Proiecte depuse in asociere.
9. Sume aplicabile gi rata sprijinului
9.1. Justificare
Proiectele din cadrul acestei misuri sunt di



Beneficiarii sprijinutui sunt agenlie C

care desfigoard activitili economice generatoare de profit care necesiti sprijin pentru dezvottare
gi care asigurd posibilitatea pdstririi gi credrii de tocuri de muncd.
9.2. Sume apticabile ti rata sprijinutui:
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Valoarea etigibita a proiectelor poate fi cuprinsd intre 5.000 - 50.000 Euro
5e vor aptica regutite de ajutor de stat, daci va fi cazul.
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10. lndcatori de monitorizale
Num6r de exptoatagii agrico

$umir de locuri de munci nou create: 3_!



Denumirea misurii Creareo gi dezvoltarea activitdlilor na
Muntele S3s Judelul Bihor

Codul misurii M3/6A

Tiput mdsurii

r INVESTITII

r sERVte[

r SPRIJIN FORFETAR

l.Descrierea generali a mil

1.1 Justificare.
Corelare cu analiza
SWOT

In cadrul teritoriutui CRL trlun
redus.
Pulini operatori economici din zoni igi desfdgoard activitatea in
sectoarete de servicii gi produclie ;i pulini fotosesc in produclie ;i
servicii material ;i resurse locate.
Pentru diversificarea activitdlii economice din teritoriu gi pentru
asigurarea dezvottirii durabite este necesard stimularea mediului de
afaceri din spaliul rural prin suslinerea financiari a intreprinzitorilor
care reatizeazd activitili neagricote pentru prima dat6 (start-up in
bazaunui ptan de afaceri) gi a cetor care modernizezl sau dezvotti
intreprinderite existente.
Mdsura contribuie [a ocuparea unei pdrli din excedentul de forli de
munci existent, ta diversificarea economiei rurate, ta cretterea
veniturilor poputaliei rurate gi a nivetului de trai, [a scdderea sIrdciei gi
la combaterea excluderii sociale.
Toate acestea converg cdtre obfinerea unei dezvottdri teritoriale
echitibrate a economiilor si comunitilitor rurale.

1.2. Obiectivul de
dezvoltare rurali al
Reg(UE) 130s/2013,
art.4

Mdsura contribuie [a operalionatizarea in
lll din Regutamentut ( UE) nr.1305/2013, respectiv:
"obfinerea unei dezvoltdri teritoriale echitibrate a economiilor qi
comunitdlilor rurale, inclusiv creoreo $ menlinerea de locuri de
mLtncd".

l.3.Obiectivul
specific [oca[ al
misurii

Misura contribuie gi la atingerea urmitoar
misurii:
. Diversificarea economiei rurate, dezvottarea economici a zonelor
rurate gi eradicarea sdriciei;
. Dezvoltarea serviciitor pentru poputalie gi atte activitili economice;
. Dezvoltarea turismului 9i a activitilitor de recreere;
. Crearea de noi locuri de munc6.

1.4 Contribulie [a
prioritatea/
priorit6[ite
prevdzute [a art.5.
Reg (UE)

nr.1305/20'13

Misura contribuie ta apticarea in microregiune a priorititii p6

Regulamentut ( UE) nr.1303/2013, adici:
" Promoverea incluziunii sociale, o reducerii sdrdciei Ei a dezvoltdrii
economice in zonele rurole".

1.5. Contibulia [a
Priorit6!ite SDL

(tocate)

Mdsura contribuie [a prioritatea cregterea v@
competitivitdlii tuturor tipuritor de agricutturi in toate regiunite gi
promovarea tehnotogiilor agricote inovatoare 9i a gestionarii durabite a



pdduri[orprinDezvo[tarea/diversificareaact@
teritoriu, crearea de locuri de munci, diversificarea/dezvoltarea
serviciilor pentru poputafie, dezvoltarea turismului gi a activitdtitor de
recreere.

1.6. Masura

corespunde

obiectivetor
art. 19 din
Reg.(UE)

nr.1 305/201 3

Mdsura corespunde obiectivetor care decurg din Regutamentul ( uE)
nr.1 305/201 3, Art. 19 "Dezvoltarea exptoataliitor gi a intreprinderilor,',
atin. (1), tit.b).

1.7. Contribulia ta

domeniite de
interventie

Mdsura contribuie [a indeplinirea in microreffi
interventie 6A - Facititarea diversificirii, a infiin!6rii gi a dezvottirii de
intreprinderi mici, precum gi crearea de locuri de muncf,, din
Regulamentut ( UE) nr.1305i2013.

1.8. Contribulia [a

obiectivele
transversate ate
Reg. (UE)

1305/2013

Masura contribuie [a inovare gi proteclia mediutui
Proiectele setectate vor contribui [a stimutarea inovlrii in teritoriut GAL
Muntele $es Judelut Bihor prin activitiqite economice nou infiinfate,
prin contribulia adusi [a dezvoltarea resursetor umane, prin crearea de
locuri de munci gi combaterea slriciei.
Toate investiliite reatizate in cadrul acestei misuri vor fi din categoria
cetor ,,prietenoase cu mediul" fiind setectate cu prioritate proiectete
care adoptd sotugii de oblinere a energiei din surse regenerabite.
Caracterul inovativ al misurii derivi din urmitoarele:
sunt incurajate intreprinderite din domeniuI non-agricol care desfdgoard
activitate sau fotosesc materii prime gi forli de munci din mai mutt de
doui UAT membre ate GAL.
Mdsu ra vizeazl incu raj area g i susli nerea intrepri nzitori tor di n domeni ut
non-agricot pentru infiinlarea gi/sau dezvoltarea activitdlitor neagricote
in comunele din teritoriul GAL. Mdsura se adreseazd acetor activiteli
care propun infiinlarea de unitali de produclie sau servicii care
actuatmente lipsesc de p eteritoriu[ GAL.

Mdsura vizeazi incurajarea gi suslinerea turismului rurat, in toate
formele sate.
Misura vizeazi incurajarea gi suslinerea intreprinderitor sociate gi a
cooperativetor.

1.9 Comptementar
itate cu alte
mdsuri din SDL

Mdsura M3/6 A "Dezvoltarea activitdsilor@
GAL liuntele $es Judelul Bihor" asiguri comptementaritatea cu atte
doud mdsuri, respectiv:
- M1/6Ai 68 - Dezvottarea si modernizarea satetor din teritoriut GAL
Muntete $es Judelut Bihor gi

-M5/6B - Promovarea inctuziunii sociate in teritoriut GAL Muntele ges

Jude[ut Bihor.

'1.10. Sinergia cu
atte misuri din
SDL

Masura asigurd sinergii cu M5/6B ;i Ml 164-68 al6turi de care
contribuie [a indeptinirea aceteiasi prioritili, respectiv promovarea
incluziunii sociale, a reducerii sdrdciei gi a dezvoltdrii economice in
zonele rttrale".



2. Valoarea adiugati a mEsurii
buie Ia:

'incurajarea intreprinderilor din domeniul non-agricol care desf[;oari activitate sau fotosesc
materii prime;i forgi de munci din mai mutt de doui UAT membre ate GAL;

'stimularea activitilitor economice noi din sfera serviciilor pentru poputalie sau pentru atte
activitdli economice non-agricote din teritoriut GAL;
.dezvottarea resursetor umane gi utitizarea de know-how;
ocrearea de noi locuri de munc6.
3. Trimiteri la alte acte legislative
. Legistalia nalionati cu incid
soticitantutui pentru participarea ta seteclia SDL
. FiSa Misurii 6 din PNDR 2014-Z0ZO
. Ghidurite soticitantului pentru misurite 6.2 qi 6.4 din pNDR zo14-zoz0. Reg. (UE) 1303/2013, Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1407/2014.
4. Beneficiarii directi/indirecfi (giuF lintE)

4.1. Beneficiarii directi

-_micro-intreprinderi si intreprinderi mic- existente;1nqg
infiintate care au sediul social in teritoriul GAL din-spatid
Fu++ care i;i propun_activitdfi non-agricote pe care pe-+are
nu [e-au mai efectuat pdni [a data apl.icirii pentru sprijin sau
isi prop un dezvotta rea activi tili i existente ; (s+art-+rpg

miere-intreprrnderi $i

de finanlare sau eu e veehime de maxim 3 ani fiseali, eare ns
entu[ depunerii aee"teia;

-perseane fiziee auterizate, mie re-intreprinderi ti
intre^rinderi nen-agrieete miei existente ti neu infiintate din
spa+ist-ru+ag
-fermieri sau membri ai unor gospodirii agricote__Iqqlsr'lza,li
cu statut minim de PFA) care i;i diversifici activitatea de
bazi agricotd prin dezvottarea unei activitili non-agricole in
teritoriuI GAL zena-+u+a{5-in cadruI intreprinderii deja
existente incadrabile in categoria microintreprinderi ;i
intreprinderi mici, cu exceplia persoanelor fizice
neautorizate;

rceeperative+e

4.2. Beneficiarii indirecti Persoanete din categoria poputaliei active aftatejn cEutarea
unui loc de munci.

5. Tip de sprijin (conform art. 67
. Sprijinul va fi acordat astfel:

' Rambursarea costuritor etigibile suportate gi ptdtite efectiv de soticitant pentru proiectete
de modernizare/dezvoltare a intreprinderilor mici/micro-intreprinderilor existente
' Pteli in avans, cu condilia constituirii unei garanlii echivalente corespunzitoare
procentului de 100% din vatoarea avansului, in conformitate cu art.45(4) gi art.63 ate Reg.(UE)



nr. 1305/2013

o. I tpun oe acguni eligibite gi neeligbile

6.1 . Pentru proiecte de investitii
Chettuieti etigibite specifice:
. Construclia, extinderea;i/sau modernizarea
activitatea propusd prin proiect;

dotarea clddirilor in care se desfdsoari

' Achizilionarea;i costurite de instatare pentru utitaje, instatalii 9i echipamente noi;
' Investi!ii intangibite: achizifionarea sau dezvottarea de software gi achizitionarea de
brevete, [icen!e, drepturi de autor, mirci;
. infiinlarea de atetiere/cooperative megtegugdregti;

' Construclia, extinderea ;i/sau modernizarea gi dotarea agropensiunitor;i a attor structuri de
primire turistici (camping, sat de vacanfi, bungatow-uri, etc.)
'infiinlarea/modernizarea/dotarea unitilitor care presteazd activitili de
agrement/recreative (trasee turistice; parcuri tematice de tip paint-batt, aventuri,amenajdri
areate de echitalie, etc; centre inchiriere echipamente sportive (bicictete, ATV-uri, undi[e,
sehiu+i-etc; )

?entry qro.dgclia de combustibil din biomasi in vederea comercia[izeriilei.labriFE
de peteti si brichete).

Nu sunt eligibile utilaje agricole si echipamente second-hand.
Pentru activitilite de agreement ;i recreative sunt etigibite doar construclii de tiput -
birou/spafiu de depozitare echipamente, vestiare ;i montarea de echipamente specific
amenajirii necesare desfdgurdrii activitilii (de ex. Obstacote pentru echitatie, sisteme de
scripefi, parc de aventuri, etc.).

servtcil

7. Condifii de eligibilitate
7.1. Pentru proiectete de investilii (de tp start-ug

.5o[icitantu[trebuiesdseincadrezeincategoriabenef

' Obiectivul trebuie si se incadreze in cet pulin unul dintre tipurite de activitili sprijinite;.5ediutsocia[fitrebuiesifiesituateinteritoriutGALiar
activitatea va fi desffuurati in teritoriut GAL.
. lnvestilia propusi trebuie si prevadd crearea a minim unui loc de munci.

7.2 Pentru proiectele de investitiiin modernizarea/dezvottarea intreprinderitor existente
. Soticitantul trebuie si se incadrez

' Investilia trebuie sd se incadreze in unut din tipurite de sprijin previzute prin mdsuri;
' Solicitantul trebuie si i;i desfdtoare activitatea aferenti investiliei finanlate in teritoriut
GAL si sediul social sa fie situat in teritoriut GAL;

' Solicitantul trebuie si demonstreze capacitatea de a asigura cofinanlarea investi[iei;
' Viabititatea economici a investiliei trebuiesd fie demonstrati pe baza prezentirii unei
documentalii tehnico-econom ice;

' intreprinderea nu trebuiesi fie in dificuttate in conformitate cu tiniite directoare privind
ajutorul de stat pentru satvarea ;i restructurarea intreprinderitor in dificuttate;
' lnvestilia va fi precedati de o evaluare a impactutui preconizat asupra mediului, in



conformitate cu tegistalia in vigoare.
.l

a A tr .u. Lntent oe selecFe
-Vor fi selectate cu prioritate:
' proiectele care utitizeaze material, materii prime gi resurse umane locate din teritoriu:
-proiectete care utilizeaz6 energia produse din surse regenerabite;
-proiectete care prin investiliite/serviciite propuse se adreseaza +*n+i-teritoriutuiGAL sau-mai

- Suma nerambursabili acordati va respecta condilia credrii de noi locuri de muncd astfet:
.pen+fl+pentru proiectete de servicii pentru populatia din spatiul rurat -1 toc de munci =
25.000 Euro
op€htru proiectete activitilitor de produclie, servicii medicate, sanitar-veterinare, agroturism
ti de agreement -1 loc de muncd = 30.000 Euro.
9. Sume aplicabile gi rata sprijinului
9.1. Justificare
Proiectete din cadrul acestei mesu

9.2. Sume aplicabite gi rata sprijinutui:
Pentru proiecte de tip start-u

'Valoarea sprijinutui nerambursabit poate fi cuprinsi intre 5000 Euro 25.000 de euro/proiect
pentru proiectete de servicii;

'Vatoarea sprijinutui nerambursabit poate fi cuprinsi intre 5000 Euro 30.000 de euro/proiect
in cazu[ activitilitor de productie, servicii medicate, sanitar-veterinare, agroturism gi de
agrement.

a€ri€ete
Intensitatatea sprijinutui va fi de 90% pentru chettuietite etigibite din proiect.
10. Indicatori de monitorizare
LOCUn Oe munca nou create:5
Numdr de beneficiari sprijini[i:5



Denumirea misurii
Sprijin pentru accesul popu
verde"prin realizarea de investitii in domeniul energiei
regenerabile si al economisirii energiei

Codut misurii M4/5C

Tiput mXsurii

r INVESTITII

r SERVICII

r SPRIJIN FORFETAR

1.Descrierea generaii

l ln teritoriut se o

I 
imoact negativ, atuneciri de teren si eroziune, lipsa unor indiguiri ;i

I 
regutariziri a unor rduri importante. De asemenea in zon6, in ul.timii

I ani se remarci o schimbare ctimaticd cauzati de ,,efectul de serd,,

I datorat potudrii aerului;

| 
- in zond s-au efectuat puline investili in energie regenerabiti;

| 
-foarte pulini operatori economici fotosesc instatalii

I 
eotiene/fotovottaice pentru a produce energia necesard desfdguriiil

I 
activitilii de producfie, servicii ;i/sau agricoti. Foarte pulini

1.1 Justificare. Corelare loperatori economici din sectoru[ de turism fotosesc echipamente de
cu anatiza SWOT 

I Rroduclie a energiei verzi. Prin reatizarea de investilii in domeniul
I energiei regenerabite se preconizeazi atAt o reducere a emisiilor
I o" coz, cdt gi a dependenlei fagd de furnizorii externi de

I 
combustibiti fositi. in plus, aga-numitul ,,obiectiv zo-20-20", at

I Uniunii Europene, care trebuie indeptinit pdni in 2020, imptici o

I reducere cu 20 % a emisiilor de gaze cu efect de seri comparativ cu

| 
1990, asigurarea a20% din intregut consum de energie din UE prin

I 
surse regenerabile de energie (sRE) gi o reducere a utitizirii de

I energie cu 20 % comparativ cu un scenariu asemindtor in care nu a
I fgst adoptati nicio mdsuri in ceea ce privegte durabilitatea.

1.2. Obiectivut de
dezvottare rurati a[
Reg(UE) 1305/2013

Masura contribuie [a operalionatizarea in microregiune a
obiectivelor l, Il si l/l din Regutamentul ( uE) nr.1305/2013,
respectiv:
a)favorizarea competititvitatii agricutturii
b)asigurarea gestionarii durabite a resursetor naturale si combaterea
schimbaritor ctimatice
c) obtinerea unei dezvoltari teritoriate echitibrate a economiitor si
comunitatilor rurale,inctusiv crearea si mentinerea de locuri de
munca.

1 .3.ObiectivuI specific
local a[ mdsurii

a) realizarea de investitii in energie reg@
eoliana, biomasa)
b) reatizarea de investitii in reducerea consumutui de energie
(reinoirea unor instatatii si echipamente mari consumatoare cu
attete, intocuirea centraletor clasice cu cete bazate pe surse
neconventionale, izotarea termica a ctadiritor etc.)

1.4. Lontribulie ta
prioritatea/ prioritdti [e
previzute [a art.S,

Mdsura contribuie [a aplicarea in mi
Regulamentul ( uE) nr.1305/2015, respectiv "promovarea utilizdrii
eficiente a resurselor $ sprijinirea tranzifiei cdtre o economie cu



Reg.(UE) nr.1305/2013 emisii reduse de corbon ;i
sectoorele agricol, alimentar gi silvic"

1.5. Contibulia la
Prioritilite SDL

(tocate)

Masura contribuie [a apticarea prioriti[ii de reducerea consr-rnrgtui de
energie in activitilite derulate in teritoriu prin realizarea de investitii
in producerea de energie regenerabiti

1.6. Masura corespunde
obiectivelor art. ...
din Reg.(UE)

nr.'1305/2013

Misura corespunde obiectivetor care decurg din Regutamentut ( uE)
nr.1305/2015, Art. 20. "servicii de bazd si re?nnoirea satelor in
zonele rurale ", atin. (1), litera b

1.7 Contribulia [a

domeniite de
interventie ate
Reg (UE) nr.
1305/2013

Mdsura contribuie ta indeptinirea in microregiune a domeniutui de
interventie 5 c "Facilitarea furnizdrii ;f a utilizdrii surselor
regenerabile de energie, a subproduselor, a de;eurilor, o reziduurilor
;i a altor materii prime nealimentare, in scopul bioeconomief,, , din
Regutamentut ( UE) nr.1305/2013.

1.8 Contribulia la
obiectivele
transversale ate
Reg (UE) nr.
1305t2013

Mdsura contribuie [a apticarea obiectivetor transversare "mediu si
climd" si "inovore" ale Regutamentului (UE) nr.1305/2013.

1.9 Comptementaritate
cu alte misuri din
5DL

Mdsura M4/5C " Sprijin pentru accesu
Ia ,,energie verde"prin reolizarea de investitii in domeniul
energiei regenerabile si al economisirii energiei,, asiguri
complementaritatea cu alte doui mf,suri, respectiv:
' M1/6A;68 - Dezvottarea si modernizarea satelor din teritoriut GAL
Muntete fes Judelut Bihor gi
- M3/6A crearea ;i dezvottarea activitilitor non-agricote in teritoriul
GAL Muntete $es Judetul Bihor

1 .10. Sinergia cu atte
misuri din SDL

Mdsura asiguri sinergii cu M2/2A atituri de care contribuie ta
indeptini rea aceteia;i prioritili, respectiv Asi gu rarea gesti ondrii
durabild o resurselor naturale 5i combotarea schimbdritor climotice

Z.Valoarea adiugati a m

Utitizareaenergieiregenerabi[eesteunadintremooatlt5
mai curat a[ aprovizionirii cu energie. Energia regenerabiti are un rot vital, in reducerea
emisiilor de gaze cu efect de serl gi a altor forme de potuare, si ,de asemenea, are un potentiat
uriag de stimulare a competitivititii industriate.

J. I nmiteri h atte acte legislative

Legea administratiei pubtice locate nr.
Reg. (uE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014, Reg. (UE) nr.
1407 t2013



4.Beneficiari direcgi/indiisctiQ,rut tiniEi

4.1. Beneficiarii directi
Orice entitate juridica privata a

parteneriate

4.2. Beneficiarii indirecti
Persoane fizice si juridice din toa

3. I rP qe sPnJtn (conrorm art.6t din Reg. (UE) nr.1303/2013)
Sprijinut este stabitit in conformitate cu p
referire [a :

-Rambursarea costurilor etigibite suportate gi ptitite efectiv,
-Ptiliin avans, cu condi[ia constituirii unei garantii bancare sau a unei garanfii echivatente
corespunzdtoare procentutui de 100 % din vatoarea avansutui, in conformitate cu art. a5 (a) ;iart. 63 ate Reg. (UE) nr. 1305/2013.

rrrvs)LrLrr rrr uulllellll'lt leatlzarll energlel regeneraDlte (hidro, solare, eoliene, biomasa si energie
termica in conditiite in care nu este destinata vanzarii)
Investitii in domeniuI reducerii consumutui de energie
Costuri de consultanta si proiectare

7. conditii deeligibilitate 

-

Investifia si Aqctiunile proiectutui se desfasoar
Investilia trebuie si demonstreze necesitatea, oportunitatea gi poten[iatut economic al
acesteia
SoticitantuI sd se incadreze in categoria beneficiaritor etigibiti;
soticitantul nu trebuie sd fie in insotvenld sau in incapacitate de ptati;
Soticitantut se angajeazb si asigure intretinerea/mentenanta investiliei pe o perioadd de
minim 5 ani, de [a ultima ptat6;
Investifia si seincadreze in tiput de sprijin prevdzut prin mdsuri;

ap{€b+E+

8. Criterii de selec
Proiecte realizate in parteneriat;
Proiecte cu impact in teritoriut GALmi€+€-+€Ei€na{.
Exploatarea resurselor de energie regenerabiti;
Crearea de noi locuri de munci cu normi intreagi;
Soticitanlii care nu au Primit anterior sprijin comunitar pentru o investilie simitar[;a

9. Sume aplicabile gi rata spriffi
9.1 . Justificare

LastaDltlreacuantumutui;iintensitd!iisprijinuluiparteneriatu[as@
- Specificitatea investitiilor in domeniut realizarii energiei regenerabite



- Prefut pielei pentru echipamenteG de acest gen
- Valoarea anterioari a unor proiecte simitare.

9.2. Sume apticabile gi rata sprilinutui:

Intensitatea sprijinului va fi Ae
o 100% pentru investilii negeneratoare de venit
o 100% pentru investilii generatoare de venit cu utititate pubticd
c 907o pentru investi!ii generatoare de venit pentru chettuietite etigibite din proiect.
Vatoarea etigibitd a proiectetor poate fi cuprinsd intre 5.000 - 30.000 4O,oo+Euro

l0. lndicatori de

Totalu[ investi!iilor: 4
Num6r de beneficiari sprijiniti:4
Numir de locuri de munci nou create:1



Denumirea misurii Promovarea incluziunii sociale in t
Judelul Bihor gi omeliorored provocdrilor sociale

Codut mdsurii M5/68
Tipul mdsurii s INVESTITII

n sERVrcll
T SPRIJIN FORFETAR

r uescnerea generala a masurii
| 1.1 Justificare. Corelare
I cu anatiza SWOT

Infrastructura sociati
grupuritor vulnerabite identificate in fiecare UAT membru at GAL
Muntele fes Judelul Bihor. La nivetut fiecdrei UAT s-au identificat
grupuri vulnerabite gi s-a constatat nivetut foarte redus de centre gi
servicii sociate comparativ cu nevoite grupurilor vutnerabite (persoane
cu dizabititdli, copii in dificultate, persoane vdrstnice, persoane de
etnie roma).
Gradul redus de dezvottare a serviciilor este puternic retiefat de faptutci [a nivetut teritoriutui nu existi furnizori acreditali de servicii
sociate. Nevoile sociate ale teritoriutui sunt parliat rezotvate prin
aportul serviciilor sociate prestate de citre sistemete judelene de
asistenli sociati ;i proteclia copitutui.
Persoanete sau grupurite identificate ca fiind in dificuttate ori in
situalie de risc de marginalizare sau excluziune sociatl includ: copiii,
copiii institulionatizali, tinerii, tinerii de peste 1g ani care pirdsesc
sistemul de stat de proteclie a copil.utui, vdrstnicii dependenfi, firi
sprijin famitiat sau siraci, femeile, mamele adolescente, locuitorii din
mediul rurat, romii, famitiite monoparentate, famitiite cu mai mutt de
doi copii, persoanete cu dizabititdli, gomerii, persoanete fird venituri
sau cu venituri mici, persoanete dependente de consumut de droguri,
atcool sau alte substanle toxice, persoanele infectate sau care trdiesc
cu Hlv/5lDA, persoanele care au pirSsit penitenciarete, infractorii gi
fogtii detincven!i, persoanele afectate de viotenla in famitie, victimete
traficutui de fiinle umane, imigranlii, refugialii, azitanlii, persoanele
firi addpost, copiii strizii, persoanete care suferi de boti cronice sau
incurabile.
Este de remarcat si numdrul redus de furnizori acreditati de servicii

de ocupare care activeazi ta nivelul microregiunii.
Aritim ci majoritatea persoanetor cu studii incomplete gi anatfabete
depd;esc vdrsta de acces in sistemul de educalie, motiv pentru care se
impun sotulii de invigare non-formate de timput atfabetizdrii
(formarea deprinderitor de scris ;i de citit) pentru a cre$te qansele de
inctuziune sociat6.

1.2 Obiectivul de
dezvoltare rurati at Reg
(UE) nr. 1305/2013

Mdsura contribuie [a operalionalizarea i
lll din Regulamentut (UE) nr.1303/2013, respectiv "oblinerea unei
dezvoltdri teritoriale echilibrate a economiilor ;i comunitdtilor
rurale, inclusiv crearea $ menlinerea de locuri de muncd,,

1.3 Obiectivul specific a[
misurii

Dezvoltarea unui sfsfem fntegrot
incluziunea sociatd a grupuritor vutnerabite din teritoriu[ GAL Muntete
$es Jude[ul Bihor .



1.4 Contribulie [a
prioritatea / priorit6!i te
prevdzute [a art.5. Reg
(UE) nr. 1305/2013

Mdsura contribuie [a aplicarea in m
Regutamentul uE nr.1303/2013, respectiv: " promoverea incluziunii
sociale, a reducerii sdrdciei gi a dezvoltdrii economice in zonele
rurele".

1.5 Contributie ta
prioritilite SDL (tocate)

Mdsuracontribuietaap[icarepriorit6!itorffi
din cadrul din SDL:
-imbunitiqirea gradutui de coeziune sociati [a nivet comunitar
intercomunitar din microregiune;
-Dezvottarea sistemutui de servicii sociate, de ocupare in munci
medicate furnizate in structuri fixe ;i cu echipe mobite;
Cre;terea numirutui de persoane care depd;esc statutut
vulnerabilitate datoritr ocupirii in munci ;i integririi sociale.

de

1.6 Mdsura corespunde
obiectivelor art... din Reg
(UE) nr. 1305/2013

Masura corespunde obiectivetor care decurg din Regutamentul l.te
nr.1303/2013, Art. 20. "servicii de bazd si reinnoirea satelor in zonele
rurale ", literete "d" gi "g".

1.7 Contribulia ta
domeniite de interventie
ale Reg (UE) nr.
1305t2013

Masura contribuie [a indeptinirea in microre@
"incurajarea dezvoltdrii locate in zonere rurale" din Regutamentul (
UE) nr.1303/2013.

1.8 Contributia [a
obiectivete transversate
ate Reg (UE) nr.
1305/2013

Mdsura contribuie ta a
climd" si "inovare" ale Regutamentului (UE) nr.1303/2013.

1.9 Comptementaritate
cu alte misuri din SDL

Mdsura de infrastructuri sociatd a
doui misuri, respectiv:
-Mzl2A Dezvottarea ;i modernizarea satetor din teritoriut GAL Muntete
$es Judelul Bihor si
-M3/6 A crearea ;i dezvottarea activitilitor non-agricote in teritoriul
GAL Muntete ges Judelut Bihor
Elementete de comptementaritate sunt reprezentate de beneficiarii
direcli gi indirecli comuni, dar pentru care fiecare mdsuri in parte
acoperd att tip de nevoi.

1 .10 Sinergia cu atte
misuri SDL

Masura asiguri sinergii cu M1 /6A;68 atit
indeplinirea aceteia;i prioritili, respectiv" promovarea incluziunii
sociale, a reducerii sdrdciei qi a dezvoltdrii economice in zonele
rurale".

2. Valoarea adiugati a misurii

Elementele de vatoare addugati sunt gene
- Intervenliite in domeniut inctuziunii sociate a persoanelor, grupuritor gi comunit6!itor vulnerabile,
inctusiv a poputaliei rome, a persoanetor cu dizabititili gi a persoanetor in vdrstf, dependente, se
concentreazi pe abordarea de tip dezvoltare tocati ptasati sub responsabititatea comunitalii gi pe
tranzilia de ta ingrijirea institulionatizati la serviciite [a nivelut comunitdlii;
- cerinla de "seryiciu integrat", precum ;i retalionarea serviciilor cu grupurite vutnerabite mai
numeroase ti prevederite din standardele de catitate aferente serviciilor propuse.



3. Trimiteri la alte acte legi

Legeanr,292/2011aasisten!eisocia[e,cumod-
Legea nr. 197/2012 privind asigurarea catitllii in domeniut serviciitor sociater, cu modificirite gi
com ptetdrite ulterioare;
Legea nr. 21912015 privind economia sociati;
Hotdrdrea Guvernutui nr. 111312014 privind aprobarea strategiei nationale pentru protec[ia gi
promovarea drepturitor copitului pentru perioada 2014-2020 gi a Pianutui operalional pentru
im ptementarea Strategiei ;
HotirArea Guvernutui nr. 118/2014 pentru aprobarea normetor metodotogice de apticare a
prevederitor Legii nr.197/2012 privind asigurarea catitilii in domeniu[ serviciitor sociale;
Hot5r6rea Guvernutui nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernutui Rom6rniei de inctuziune a
cetalenitor romAni aparlindnd minoritalii rome pentru perioad a 2015-2020, cu modificdrite si
comptetirite utterioare; ' '
Hotirdrea Guvernutuj nr. 383t2015 pentru aprobarea Strategiei Nalionate privind inctuziunea
sociati si reducerea sirdciei pentru perioada 2015-2020;
HotirArea Guvernului nr.867/?015 pentru aprobarea Nomenctatorului serviciitor sociate, precum gf
a regutamentetor-cadru de organizare gi funclionare a serviciitor sociate;
Hotdrdrea Guvernutui nr. 1071/2013 privind aprobarea Strategiei Nationate pentru Ocuparea Forlei
de Munci 2014 - 2020 gi a Ptanutui de acliuni pe perioadA zOu- 2020 perrtru imptementarea
Strategiei nalionate;
AIte documente :

Programul Operalionat Capitat Uman (POCU) 2014 - Z0Z0 :
- Axa prioritard 5 - Obiectiv specific 5.2;
4. Beneficiari directi/indire4ffi
4. 1 Beneficiarii directi lnstitulii publice;

Organizalii neguvernamentate furnizori de servi ociate;
@

4.2 Beneficiarii indirecti caracterul integrat a[ mdsurii genereea cei pu@
beneficiari indirecli, respectiv:
- membrii comunitdlitor locale vutnerabile in sitr.rafii de dificuttate
pentru care se pune bazete unui sistem integrrat de servicii de
inctuziune sociali;
- furnizorii de servicii sociale, medicate ;i de ocupare asupra cdrora
scade presiunea grupurilor vulnerabile datoritd derzvoltirii sistemului
de incluziune socialS.

5. Tip de sprijin

@referire [a :

-Rambursarea costuritor etigibite suportate ;i ptitite efectiv;
-Pt6!i in avans, cu condilia constituirii unei garanlii bancare sau a unei garanlii echivatente
corespunzdtoare procentului de 100 % din vatoarea avansutui, in conformitate cu ari. 45 (4) 9i art.
63 ate Reg. (UE) nr. 1305/2013.
6. Tipuri de actiuni etigtOil



nfiintarea de Centre sociate
-Adaptarea infrastructurii pubtice, inctusiv a echipamentelor si utilajetor pentru accesuI si
operarea de catre persoane cu dizabititati;
- P#€d€€tere€j-eExecufia_tucr6rilor de construc[ie si amenajare/modg4jzarc_a spaliitor pentru
centrele sociate ;i muttifuncfionate;
-Dotarea centretor cu echipamente 5i mobitier-_ffi

-f+emevareai+emu+ieare
Nu pot fi finanlate centrete de tip rezidenfiat.
't ? ^- JtL:t l

specific;

r. \.\rtt\rtttr ttE gilSilJtulcltg

7 i h--!--- --,. I reilLt u PrutecLe (]e lnvgsuul

C^t:^:!--t..t l

-soticitantut ," in.ud';:;l';.'::U'r:li"ill"T:"'.THi!fri'"ti'ltete les Judelut Bihor;

-solicitantul nu trebuie sa fie in insotvenli sau in incapacitate de ptat6;
-Soticitantul se angajeazi si asigure intrelinerea / mentenanla investiliei pe o perioadi de minim
5 ani de [a ultima ptatll-teader;
-lnvestilia sd se incadreze in tiput de sprijin previzut inmdsuri de infrastructrud sociat:
-lnvestilia si se realizeze in teritoriul GAL Muntete $es Judelut Bihor;
DX-T-^-^^ ^^^^:r:-..r- -: ----Li! - .

u. Lntent de selectie
A-!:---^- --i-ALLrurrscr bur'rLrLarrrltor prlvatl ln partenenat CU O institulie pUbtiCa SaU ONG pentrU a aSigUra

condiliite necesare acreditirii serviciitor sociate;
-Centrete sociate care se vor infiinta [a nivetul UAT sau in comunitilite care soticiti acest tip de
sprijin;

--Dotarea ctidiritor in care se reatizeazd investilia cu sisteme care utilizeazi energia regenerabiti;

/ sau UAT sunt ineluse ti aetivititite mentienate ta Misura 6/1a

9. Sume aplicabile gi rat

-Specificitatea lucriritor de construclii din mediut rurat;
-Prelut pielei pentru lucririle de repara[ii;
-Valoarea anterioard a unor proiecte simitare;
-Necesarul de dotiri pentru funclionarea optimd a centretor.
y.^{ 5ume apticabite ti rata sprijinului
l-r---:!-(^- -urLEil)rLclLecl spl tJtlturur se aslgura olTerenllat, respecUv:
-pentru investilii negeneratoare de venit - pdn6 ta 100%,
-pentru investilii generatoare de venit cu utititate pubticd - pdn6 ta 100%,
-pentru investilii generatoare de venit - pdni [a 90 %,



pe un proiect nu poate

Poputal|enetacarebeneficiaz6deservicii/infrastructuri?mn@



zolra rurald din teritoriul GAL lduntele
$de
Bihor

M6/1A
r-+VESr+flt
r SERVICII

r SPRIJIN FORFETAR
1 Descrierea
1.1 Justificarea
misurii. Corelare cu
anatiza SWOT

Pe teritoriut GAL Judegut Bihor nu existi niaio
formali sau informatd de cotaborare permanenti in domeniut inovirii si
transferului de cunostinle ta nivetuI agenfitor economici.
Inovarea este un aspect inclus in prioritilite potiticii Agricote comune
(PAc) gi ate Programului Nalional de Dezvo[tare Rurati (PNDR) zo14-zozo
;i contribuie [a cregterea intetigenti, ecotogicd;i favorabiti inctuziunii.
Din picate, [a nivetut zonetoi rurale nu existi potitici de suslinere a
inov6rii gi transferului dg cuno;tinle, fapt care genereazi oisirepanqe
mari intre rezuttatete gtiinfei ;i gradut de apticare in practici. Nu s-j,u
dezvottat structuri in acest sens, iar gradut de impticare a[ actoritor
tocati este neretevant din acest punct de vedere. oin picate, incd
asociativitatea este asimilatd cu oNG, fapt care genereazi confuzie sidificuttili in construirea unor sisteme viabite de cotaborare in medlut
rurat.
Un att aspect care afecteazi in mod negativ crearea unei baze de
cunqtinle in mediut rural este nivetut redus de deprinderi pentru munca
in parteneriate, relete gi acliuni de cotaborare pentru scopuri comune
a[ IMM-uritor. De exemplu: singurele parteneriate identificate sunt cete
pe baza cirora s-au desfigurat proiecte cu finantare nerambursabitl.
parteneriate care ;i-au incetat activitatea ta data ihchiderii proiectetor.
In aceste parteneriate IMM-urite au fost foarte pulin impticate.
Nu existd nicio relea de afaceri/ sau de acfiune' comund pentru
dezvoltarea structuritor asociative, dar nici pentru dezvoltarea nivetutui
de informare a[ persoanelor angajate in sectoarele agricot, alimentar si
sitvic, sau a celor care gestioneazi terenurile.
IMM-urile din zona rurati resimt necesitatea unui sprijin de specialitate,
a unor practici noi ca.re sd [e asigure imbunitdgirea managementului,
inovare organizalionati.
ln teritoriut GAL acliunile de asistenti de speciatitate, consiliere si
consultanld sunt sporadice gi au loc de regutd in uAT-urite rii
dezvoltate. Multe IMM-uri nu dispun de resurselJfinanciare pentru plata
unor firme de consuttanld care sd te suslind dezvoltarea, dai nici nu ;tiu
sd aclioneze impreuni pentru scopuri comune.
Numirul foarte redus de speciatigti in munca pe bazi de proiecte [a
nivetul majoritilii UAT-urilor din teritoriut GAL gi supraincircarea
acestora cu sarcini diverse face imposibiti implicarea [or si in
dezvottarea unei baze de cuno;tin[e pentru zonele ruale.
La nivetut gcotilor din mediut rural nu existi iniliative de orientare a
ofertei gi spre adutli in vederea transferului de cunogtinfe. pe teritoriu
lipsesc acliunile de tip "refete de afaceri", ,,ctustere" , "poti de
competitivitate" sau proiecte de inovare.1.2 Obiectivul

dezvottare ruratd a[
Reg (UE) nr.
1305/2013

Masura contribuie [a operationalizarea in m-croregiune a
tglnatig r din Regutamentul ( UE) nr. 1303t2013, reJpectiv:
" Fevorizarea competi tivi tdlii agri cu ltu ri i,,



lmbunitdlirea tr
relete ;i ';clustere" menite sd susqinh ujtorlri.ur"u fot"nfiururui uman ;inatural a[ zonelor rurate din teritoriut GAL Muntete1.4 Contribulie [a

prioritatea/
prioriti!ite prevdzute
[a art.5. Reg (UE) nr.
1305/2013

Masura contribuie [a aplicarea f
Regutamentu[ ( uE) nr.1 303/2013, respectiv:',incurajarea transferului
de cuno;tinpe ;i a inovdrii in agriculturd, silviculturd qi in zonele rurale',

1.5 Contributie laprioritdlite SDL
(tocate)

contribuie ta apticare
din cadrul din SDL:
-cregterea numirutui de parteneriate, retete de afaceri ;i ',clustere"
{e sus[inere a inovirii organizalionate ;i sociate;
-lmbundtifirea nivelutui de informare 

'gi 
at schimbutui de idei menite s6

genereze dezvottarea zonetor rurate:
-Dezvoltarea de mecanisme viabite de transfer de cuno;tinle spre zonete
rurate din teritoriut GAL.1.6 Misura

corespunde
obiectivetor art... din
Reg (UE) nr.
1305/2013

Mas!r-1 corespunde obiectivetor care d
nr.1 303/201 3:
Art. 14. "Transfer de cuno;tinfe ;i acliuni de informare"
@

1.7 Contributia
domeniite de
intervenlie ate Reg
(UE) nr. 1305/2013

Masura contribuie ta indeptinirea in microregiune a
din Regutamentul ( UE) nr.1303/2013:
1A: " incurajarea' inovdrii, a cooperdrif sf a credrii
cunortinfe in zonele rurale,,
lC: "lncurajarea invdldrii pe tot parcursul vietii
orofesionale in sectoarelor agricol si forestier,'.

fitor 1A gi 1C

unei baze de

gi a formdrii

1.8 Contributia [a
obiectivete
transversate ate Reg

E) nr. 1305/2013

Mdsura contribuie [a aplicarea obiect@
gi "inovare" ale Regutamentutui ( UE) nr.1303lZO13

1.9
Complementaritate cu
atte misuri din SDL

ra pnvrnd promovarea asociativite[ii, inovirii gi transferutui de
cunogtin!e, asigurd complementaritatea cu atte dou6 misuri, respectiv:-Ml/6+68 "Dezvottarea ;i modernizarea satetor din teritoriul GAL
Muntete $es Judelut Bihor"
-M2/2A "Sotutii inovative pentru o agricutturi ;i industrie atimentari
competitivi in teritoriut GAL Muntete ges Judelut 'Bihor',.

Elementete de complementaritate ruht beneiiciarii directi/indirecli ai
cetor 3 misuri. Aceastd abordare este necesare datoriti'cumututui de
nevoi identificate [a nivetuI beneficiaritor.

1.10 Sinergia cu asigurd sinergii cu Ml /6A+0emasura aslgura slnergtr cu M1 16gs6B ataturi de care contribuie [a
indeptinirea aceteiagi prioritili, respectiv Favorizarea competitivitdtii

td sunt generate de :
Fundamentarea misu.rii pe anatiza gradului de asociativitate gi a acliunii comune [a
nivelul teritoriului GAL,

^Accentul 
pus de mdsuri pe schimbarea atitudinii |MM-uritor ;i persoanetor care tucreazi

inagricutturd fa16 de importanfa apticiriiin practici a rezuttateior cercetirii.



-Strategia Naqionati d

Alte documente:
ProgramutOperalional Capitat Uman (pOCU) ZO14 - Z0Z0 :
- Axa prioritari 5 - Obiectiv specific 5.2.

4. 1 Beneficiarii directi Furnizorii de servicii de 'ormare, pubtici si privali ffi
de actiuni de informare.

4.2Beneficiari -rMM-Un Care ltl desta^goara activitatea in zone rurate oin teritoriu,
-Persoanete angajate in sectoarele agricot, atimentar gi sitvic,
-Persoanete impticate in gestionarea terenuritor.

-llrlM-uri care i;i

art. 67 at Reg. (UE) nr. 1303/20tJi face

Costurile etigibite din cadrut acestei misuri sunt costurite tegate de organizarea 9i de furnizarea
transferutui de cuno;tin[e sau ate actiunii de informare.

-Rambursarea costuritor etigibite suportate ;i ptitite efectiv;
-Pt5!i in avans' cu condilia constituirii uriei garanlii bancare sau a unei garanlii echivatente
corespunzdtoare procentutui de'100% din vatoarea avansutui, in conformitui"?, ari. +S (4);i art.63 ate Reg. (UE) nr. 1305/2013.

-Crearea si oferirea de servicii de

-Alte activi care suslin transferul de cuno;tinfe.

rt*trtgtg-_?gl
- soticitantut se incali"u=iin iir"g"iir oeneficiari lor et i gi bi ti ;-solicitantul nu trebuie sa fie in insolvenli sau in incapac'itate de ptati;

-Solicitantul se angajeazi si asigure intretinerea / mentenanla investiliei pe o perioadi de
minim 5 ani de [a ultima ptati/{EADER:

cati



-lnvesti.tia si se incadreze inEput de sprilin
in zonete rurate ale teritoriutui,'.
-lnvestitia sd se reatizeze in teritoriut GAL Muntele

icitanlitor in parteneriag

- Serviciite dominante ale centretor de resurse sunt cete de tip
sp_ecitigtilor spre comunitdlite /intreprinderite / persoanete [inti;'

"caravani", adici deplasarea

Parteneriatut u
- specificitatea tipurilor de costuri aferente acfiunitor de inovare,

gi formare profesionati,
transfer de cunogtinle

- Valoarea anterioari a unor proiecte simitare.
9.2 Sume apticabile si rata
Intensitatea spr

- Pentru investifii negeneratoare de venit - pdni ta 100%,- Pentru investilii generatoare de venit cu utititate pubticd - p6n6 ta 100%,-. 
. 
Pentru investilii generatoare de venit - p6nd la90io,

e depfui 76.250 20$0$Euro.
10. Indicatori de

rul comunitdtitor deservite: 6



CAPITOLUL VI: DESCRIEREA COMPLEMENTARITĂŢII ŞI/SAU CONTRIBUŢIEI LA 

OBIECTVELE ALTOR STRATEGII RELEVANTE (NAŢIONALE, SECTORIALE, REGIONALE, 

JUDEŢENE, ETC.) 

 

În ceea ce privește complementaritatea Strategiei de dezvoltare locală a GAL Muntele 

Șes Județul Bihor cu alte strategii/programe elaborate la nivel național, sectorial, regional, 

județean aceasta este importantă deoarece măsurile propuse prin Strategie vin să întregească 

anumite obiective/priorități ce reies din Strategii și programe relevante pentru teritoriu 

vizat, încadrat în limitele administrative existente (județ, regiune, țară) precum și pentru 

anumite sectoare ce vizează activități economice și sociale. Totodată, prin măsurile propuse, 

Strategia zonei contribuie la atingerea anumitor obiective stabilite în cadrul strategilor 

naționale, regionale, județene și pe anumite sectoare.   

Strategia de dezvoltare propusă contribuie în primul rând la atingerea obiectivelor  

Strategiei de Dezvoltare Rurală a României 2014-2020 (corelată cu obiectivele Strategiei 

Europa 2020). Astfel, măsurile stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală, contribuie la 

atingerea obiectivelor de “realizarea unei creșteri inteligente” prin formare profesională și 

dobândirea de competențe și diseminare a informației, realizarea “creșterii durabile” prin 

sprijinirea investițiilor  în energie regenerabilă și realizarea unei “creșteri favorabile 

incluziunii” prin reducerea sărăciei și crearea de locuri de muncă în zonele rurale, 

îmbunătățirea infrastructuri și economiei rurale.  

 Strategia ce vizează teritoriul GAL Muntele Șes Județul Bihor are pe partea sociala si 

de calitate a vietii rurale puternice legături de complementaritate cu   Strategia Naţională 

Privind Incluziunea Socială şi Reducerea Sărăciei pentru perioada 2015-2020 în ceea ce 

privește “Propunerile de intervenții cheie pentru reducerea sărăciei și promovarea incluziuni 

sociale”. Astfel, această strategie vine să întregească obiectivele intervențiilor cheie stabilite 

în Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015-

2020. Totodată pe lângă complementaritate, contribuie la atingerea obiectivelor 

“intervențiilor cheie” menționate în cadrul Strategiei Naţionale Privind Incluziunea Socială şi 

Reducerea Sărăciei pentru perioada 2015-2020. SDL adreseaza direct sau indirect grupurile 

sarace si vulnerabile prin contributia la obiective privind ocuparea fortei de munca si 

participarii sociale. Sustinerea dezvoltarii si diversificarii economiei teritoriului, prin 

cresterea competitivitatii actorilor implicati precum si prin cresterea numarului de locuri de 

munca accesibile si persoanelor defavorizate (ex. grupurile vulnerabile) precum si 

promovarea unor servicii cu caracter social contribuie la obiectivul privind cresterea calitatii 

vietii si promovarea incluziunii sociale. 

Strategia de Dezvoltare Locala a teritoriului GAL Muntele Șes Județul Bihor contribuie 

la atingerea obiectivelor și priorităților strategice stipulate în cadrul Strategiei Naționale 

pentru Competitivitate 2014-2020. Astfel, SDL contribuie la promovarea formelor asociative in 

cadrul aceluiasi sector economic sau lant de valoare, fapt ce conduce la promovarea 

intereselor comune. Sunt vizate legaturile atat orizontale  (intre competitori) cat si cele 

verticale (intre furnizori, producatori si distribuitori). De asemenea, simpla functionare a GAL 

adreseaza lipsa actuala de comunicare in mediul public si in mediul de afaceri care impiedica 

determinarea si rezolvarea problemelor comune.  



In paralel SDL contribuie si la obiectivele Strategiei Nationale de Cercetare, 

Dezvoltare si Inovare 2014-2020. Astfel prin dezvoltarea capacitatii firmelor de a absorbi 

tehnologie noua de ultima generatie si de a dezvolta la randul lor tehnologii, servicii sau 

procese care sa le permita accesul pe lanturile de valoare, SDL contribuie la indeplinirea OG1 

- „Cresterea competitivitatii economiei romanesti prin inovare”. SDL contribuie de asemenea 

la OS1 -  „Crearea unui mediu stimulativ pentru initiativa sectorului privat” (prin incurajarea 

antreprenoriatului la nivel rural), la OS2 - „Sustinerea specializarii inteligente”. 

Strategia de Dezvoltare Locală conține și o măsură cu strânsă legătură de 

complementaritate cu unul dintre obiectivele generale de siguranță publică stabilite în cadrul 

Strategiei Naționale de Ordine și Siguranță Publică 2015-2020. 

Alte strategii naționale pentru obiectivele cărora SDL contribuie prin măsurile propuse 

sunt: Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a Romaniei, Orizonturi 2013-2020-2030,  

Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020. 

Referitor la complementaritatea SDL in raport cu Strategia Nationala pentru 

Dezvoltare Durabila a Romaniei Orizonturi 2013-2020-2030, implementarea acesteia 

contribuie la indeplinirea obiectivelor legate de cresterea eficientei energetice si scaderea 

amprentei de carbon. In vederea reducerii consumului de energie, principala sursa este 

determinata a fi cresterea eficientei energetice in toate sectoarele economice productive. 

Decuplarea cresterii economice fata de consumul de energie primara, inclusiv la nivelul 

teritoriului, va putea fi realizata prin economii si eficientizari energetice si prin adoptarea de 

surse de energie regenerabila. De asemenea, sectorul agriculturii va cunoaste o noua 

abordare, prin cresterea preocuparilor fata de mediu in contextul activitatilor agricole 

(vegetale-animale). 

Cu privire la sectorul turismului,respective Master Planul pentru Dezvoltarea 

Turismului National 2007-2026, SDL contribuie la indeplinirea obiectivelor privind numarul de 

vizitatori (inclusiv straini), cheltuielile vizitatorilor interni si internationali si utilizarea 

spatiilor de cazare. SDL contribuie la dezvoltarea activitatilor non-agricole, lasand astfel 

posibilitatea unor importante investitii si in sectorul agro-turismului. 

SDL contribuie la indeplinirea obiectivelor si prioritatilor Strategiei pentru Dezvoltare 

Regionala a Regiunii Vest 2014-2020 in special in materie de dezvoltare economica rurala. SDL 

contribuie la indeplinirea obiectivului general de crestere a calitatii vietii prin orientarea 

interventiilor asupra nevoilor locuitorilor regiunii, cat si la obiectivele specifice legate de 

„Imbunatatirea nivelului productivitatii” prin „cresterea ratei de formare si de supravietuire 

a intreprinderilor”, de „Combatere a saraciei si a excluziunii sociale in regiune” prin 

„crestere economica si ocuparea fortei de munca” si prin „o protectie sociala moderna si 

eficienta”, si la obiectivul specific legat de „Diminuarea disparitatilor de dezvoltare” prin 

medierea disparitatilor pe relatia rural-urban. 

Legat de Planul de Dezvoltare al Regiunii Nord-Vest 2014-2020, SDL contribuie la 

atingerea obiectivului general „Cresterea economiei regionale prin dezvoltare 

multidimensionala si integrata pentru diminuarea disparitatilor intra- si inter-regionale si 

cresterea standardului de viata regional”. De asemenea SDL este complementara obiectivelor 

strategice privind „Cresterea eficientei economiei rurale, conservand totodata calitatea 

mediului si patrimoniul etnofolcloric extrem de bogat al regiunii” precum si „Promovarea 

incluziunii sociale si combaterea saraciei”. SDL, prin masurile propuse in diversificarea 



economiei teritoriale, cresterea competitivitatii si a eficientei economice precum si in 

cresterea incluziunii sociale si a nivelului de trai prin ocuparea fortei de munca si sustinerea 

sectorului serviciilor sociale reprezinta un instrument complementar strategiilor de 

dezvoltare regionale. Luate impreuna, toate aceste trei instrumente creaza o sinergie 

optima, conlucrand astfel spre indeplinirea obiectivului comun de crestere a coeziunii social-

teritoriale in materie de standard de viata. 

SDL contribuie la indeplinirea obiectivelor si prioritatile stabilite in cele mai recente 

strategii de dezvoltare judetene. Astfel, vis-a-vis de strategia judetului Bihor, SDL este 

complementara obiectivului strategic II. „Cresterea competitivitatii economice in industrie si 

agricultura” mai exact la nivelul OS 2.1 „Dezvoltarea mediului de afaceri” prin facilitarea 

dezvoltarii si a dotarii de ferme mici, de subzistenta, precum si la nivelul OS 2.2 „Dezvoltarea 

serviciilor de sprijin pentru afaceri” in special prin tintele de facilitare a parteneriatelor in 

domeniul agricol in vederea exploatarii la scara a produselor specifice teritoriului. De 

asemenea SDL este complementara obiectivului strategic III. „Valorificarea potentialului 

turistic al judetului”, contribuind la atingerea obiectivelor specifice 3.1 „Dezvoltarea 

serviciilor de turism in judet” si 3.2 „Prezervarea si valorificarea patrimoniului natural si a 

celui construit” prin contributia acesteia la dezvoltarea intregului sector al turismului local.  

 În ceea ce privește strategiile de dezvoltare a celor două județe pe porțiuni din 

suprafața cărora se întinde teritoriul GAL Muntele Șes Județul Bihor, SDL propusă contribuie 

la realizarea unor obiective importante cu privire la dezvoltarea teritorială a ambelor județe 

Bihor și Sălaj. 

 Nu in ultimul rand, SDL este complementară obiectivelor si prioritatilor selectate in 

fiecare Plan de Dezvoltare Locala al UAT-urilor componente teritoriului GAL. Cu mici abateri, 

la nivelul acestor documente, obiectivul principal este cel al dezvoltarii rurale prin cresterea 

nivelului de trai al locuitorilor. Daca PDL-urile se axeaza pe dezvoltare prin investitii in 

infrastructura publica (preponderent investitii de infrastructura rutiera, apa si canalizare), 

SDL-ul se axeaza pe dezvoltarea mediului economic privat la nivelul teritoriului avand un 

deziderat comun si anume acela de dezvoltarea durabila a teritoriului. 

Prin masurile si directiile propuse, Strategia de Dezvoltare Locala GAL Muntele Șes 

Județul Bihor este complementara mai multor strategii care acopera o gama larga de domenii 

de dezvoltare pe termen mediu si lung atat la nivel national cat si regional, judetean si local. 

Contribuind la indeplinirea unor deziderate de dezvoltare comune, SDL capata si un caracter 

sinergic cu diferitele strategii analizate. Chiar si asa, date fiind domeniile si grupurile 

tinta/beneficiarii vizati, masurile propuse prin strategia nu se suprapun in mod direct cu alte 

strategii locale. In plus, la data elaborarii prezentului document, nu se cunosc alte strategii, 

cu obiect similar, in care sa fie implicate UAT-urile partenere in cadrul GAL-ului. 
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2. Descrierea activitatilor:

Nr. Activitate / Actiuni Responsabili

I ALL.vrL<rLe'r I - Asnrzlrlonarea oe resurse' logistica, utilitati necesare pentruTunEtionarea
GAL

1.1 5qJ Ps rcl(ul,ut \)AL personaI angajat

1.2 rcilect ue selvtcil 0e auolt Tlnanclar servicii externalizate
1.3 rzrLrut tdred (le servtclt oe contaDltltate servicii externatizate
1.4

^Lr ilztLl\I tcu gcl ue Ill(JulUer.
consumabite etc.

ecnlpamente il, etectronice, birotica, servicii externalizate

1.5 rcrrEd ue sqrvtclt oe teteTonle servicii externatizate
1.6 rzrLruilclred ue servrcil oe consuttanta ln domeniuI evatuarii servicii externatizate

1.7 servtclt oe consuttanta tn vederea intocmirii
dosarelor aferente cererilor de ptata

servicii externalizate

lt. A'Lrvrl.lLed z.; uesrasurarea actlunltor de animare, promovare si instruire a peisonalulul
implicat fn implementarea strategiei de dezvoltare locali

2.1 urncrrq bt tuenf,tTlcare a potentlatttor beneficiari personaI angajat

2.2 er rare ae promovare: ptlante, bannere, rott_up,
desk expozitionat, panou sediu GAL, pixuri etc.

servicii externatizate

2.3 vr gclt ilzdl ecl Cle evg
produse traditionate

rmente cu prezentarea
informare cu privire [a

de traditii si obiceiuri,
situatia oroiectelor etc

servicii externalizate

2.4 ALt ill.tLtut tdt ecl L|g
parteneritor GAL

servtcll oe rnstrurre a personatutui angajat si a servicii externatizate

7.5 vrgcililzdrea unut evenlment oe Incnldere a proiectutui servicii externatizate

ilt. rLcrlecr r; Lrearea, gazoutrea st Intretinerea unei pagini web

3.1 rvrLl penrru crearea, gazoulrea si intretinerea
unei pagini web a GAL-utui in scopul promovarii, informarii si a
transparentei actiunitor intreprinse

servicii externatizate

lv. rLdled +; Lansarea 5r oerularea apelufilor de selectie

4.1 r ue puDuclrare (comuntcate de presa_apeturi de
proiecte)

servicii externalizate

4.2 LrcrL,urcile gnr(luilr.Or - pentru Tlecare masura va fi etaborat un ghid at
soticitantutui care va fi pus ta dispozilia celor interesati
potenIiatitor beneficiari.

personaI angajat

4.3
'.pruucrrecr punqLaJeror oe catre Lomltetut de seteclie a proiectetor parteneri



Etaborarea formutaretor si suport pentru apeturite

Apetut pentru proiecte
proiecte pentru fiecare masura cu termen timiti stabitit sau cu
depunere continui ;i utitizarea, in cazut egatitatii de punctaj, a
principiutui primu[ venit - primu[ servit

personal angajat

ta dispozilia potenqiatito,rPromovare -

beneficiari

se va compteta o fisi de verificare pentru fiecare proiect
Verificarea eti gi bi titiffi inirii criteriitor de setectie
Va fi elaborata o tisti cu proiecte propuse spre finanlare care
intra in gedinla comitetutui de selectie a proiectelor.

personal angajat

Seteclia proiectetor - re comitetul de setectie a

6:Participareffi

informare, comunicare etc. )

(training, personal angajat si
parteneri

Verificarea conformitEtii cereritor ptatd depuse [a nivetut

Efectuarea ver
desfasurate si intocmirea dosaretor cererilor de ptata

Pentru desfasurarea activitatilor propuse, GAL Muntete les Judelut Bihor va beneficia
de resurse financiare constituite din contributii si cotizatii anuate ate parteneritor, dobanzilesi dividendete rezuttate din ptasarea sumetor disponibil.e, in conditii tegale, dividendete
societatitor comerciate infiintate de asociatii sau de federatii, venituri reatiiate din activitati
economice directe, donatii, sponsorizari, resurse obtinute de ta bugetut de stat, finantari deproiecte de [a persoane fizice sau juridice, alte venituri prevazute de tege.

3. calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere a proiectelor:

Masura
Numar

de
sesiuni

Perioada orientativa

Alocare indicativa
sesiune

Valoare euro

Alocare indicativa
strategie

Valoare euro
M1/6A;68 1 Sem | 2017 - Senr ll 2020 215.000 215.000
M2t2A 1 Sem I 2017 - Sem ttZ0Z0 130.000 130.000
M3i 6A 1 Sem|2017-Semil2020 70.000 70.000
M4/5C 1 Sem | 2017 -Sem il 2020 100.000 60.000
M5/68 1 Sem | 2017 -Sem tf2020 50.000 50.000
M6/1A 1 Sem | 2017 -Semlt 2020- 40.000 r0.000



Calendarul estimativ de lansare a sesiunitor de depunere a proiectelor va putea fi modificatpe perioada de imptementare a sub-masurii 19.2, in baza Deciziei Consitiutui Director, fara
aprobarea modificarii SDL, cu conditia de a nu se depasi perioada orientativa, respectiv Sem ll
2020.



CAPITOLUL VIII: Descrierea procesului de implicare a comunităților  

locale în elaborarea strategiei 

 

Metodologia consultării partenerilor locali aplicată la nivelul parteneriatului creat a 

fost conturată în jurul principiilor participative în dezvoltarea locală, prin implicarea 

factorilor interesaţi în procesele de informare, consultare, participare la luarea deciziilor. 

Consultările au vizat toate etapele procesului de elaborare a strategiei, de la stabilirea 

etapelor, conţinutului şi calendarului de activităţi aferent şi a factorilor importanţi care să fie 

implicaţi, la elaborarea proceselor de comunicare la nivelul actorilor din teritoriu cu privire la 

implementarea activităţilor de pregătire a strategiei. 

Acestei etape i s-a adăugat cea de trecere la paşii propriu-zişi de elaborare a 

strategiei, respective culegere şi analiză de date, analiza SWOT şi diagnoza, elaborarea 

direcţiilor principale de dezvoltare şi prioritizarea acestora. Ultima etapa a constat în 

conturarea documentelor strategice prin prezentarea detaliată a obiectivelor şi măsurilor 

propuse, a mecanismelor necesare implementării lor – mecanismul de implementare a 

strategiei, mecanismul de comunicare-informare cu beneficiarii, structura organizaţională a 

GAL-ului, sistemul de monitorizare, evaluare şi control, precum şi a resurselor existente şi a 

celor necesare implementării strategiei.  

În vederea realizării  SDL GAL Muntele Șes Județul Bihor au fost realizate urmatoarele 

actiuni: a.) Activitati de animare la nivelul teritoriului GAL Muntele Șes in fiecare Unitate 

Administrativ Teritoriala („UAT”): Comunele Derna, Popești, Sârbi, Spinuș, Suplacu de 

Barcău, Marca. În cadrul acestor activitati de animare au fost furnizate de materiale 

informative, respectiv 1 roll-up, 50 de afișe și 300 de pliante. 

b.) Proiectarea strategiei de dezvoltare locala („SDL”)  

Strategia de dezvoltare locala a GAL Muntele Șes a fost elaborata in 3 etape: 

Etapa 1 – Etapa introductiva: 

Aceasta etapa a constat in determinarea si incadrarea teritoriului GAL in context geografic si 

politic national si regional prin  realizarea si aplicarea de chestionare la o baza statistica de 

50 persoane si  determinarea directiilor principale de interes/dezvoltare la nivel local. 

Locul de desfasurare și teritoriul acoperit: Teritoriul GAL Muntele Șes Județul Bihor 

Numarul de participanti: populatia rezidenta la nivelul teritoriului 

Etapa 2 Colectarea datelor si analiza acestora 

Aceasta etapa a constat in interogarea tuturor bazelor statistice relevante (INSSE, Eurostat, 

Apia, Risco, Romanian-Universe etc.) precum si a altor informatii specifice cu privire la 

structura teritorial-locala din punct de vedere al, populatiei (cf. Recensamant 2011), al 

economiei, fortei de munca, geografiei-factorilor climatici-resurselor naturale precum si alte 

elemente de interes (ex. Monumente, rezervatii naturale s.a.), prelucrarea datelor colectate 

atat prin intermediul chestionarelor cat si a celor statistice, respectiv a studiilor realizate. 

Locul de desfasurare și teritoriul acoperit: Teritoriul GAL Muntele Șes Județul Bihor  

Numarul de participanti: populatia rezidenta la nivelul teritoriului 

Etapa 3 Elaborarea documentelor startegice 

Aceasta etapa a constat in realizarea documentelor strategice in conformitate cu prevederile 

ghidului solicitantului pentru sub-masura 19.2, dupa cum urmeaza: 

- Elaborarea analizei diagnostic si analizei SWOT; Descrierea componenței parteneriatului; 



- Descrierea obiectivelor, priorităților de dezvoltare rurală și domeniile de intervenție; 

- Includerea măsurilor în strategie, demonstrarea valorii adăugate si descrierea caracterului 

integrat și inovator;Descrierea indicatorilor de monitorizare, si a complementarității cu 

alte strategii relevante; Descrierea planului de acțiune: calendarul estimativ de activități, 

responsabilii pentru implementarea acțiunilor, resursele financiare și materiale necesare 

pentru desfășurarea acțiunilor propuse; 

- Descrierea procesului de implicare, a functiilor administrative in implementarea SDL, a 

sarcinilor ce revin GAL, precum si a echipei  de implementare a SDL; Completarea planului 

de finanțare; Descrierea procedurii de evaluare și selecție a proiectelor precum si a 

mecanismelor de evitare a conflictelor de interese. 

Numarul de participanti: populatia rezidenta la nivelul teritoriului 

Teritoriul acoperit: Teritoriul GAL Muntele Șes Județul Bihor 

 Pe teritoriul GAL au avut loc 4 întâlniri ale partenerilor, în diferite comune din 

teritoriu. Astfel, prima întâlnire a partenerilor GAL Muntele Șes Județul Bihor a avut loc la 

data de 08.04.2015 în Comuna Suplacu de Barcău, județul Bihor unde a fost prezentat 

diagnosticului zonei comunelor de pe teritoriul GAL pe teme ca teritoriul, populația, activități 

economice, organizare socială și instituțională, au fost prezentate de către parteneri 

informațiile suplimentare cu privire la zonă/teritoriu, au avut loc schimb de idei și discuții pe 

marginea diagnosticului zonei. Au participat 13 persoane, conform documentelor justificative. 

A doua întâlnire a partenerilor GAL Muntele Șes Județul Bihor a avut loc la data de 

30.07.2015 în comuna Spinuș, județul Bihor când au fost formulate propuneri în privința 

acțiunilor de finanțare pe care le va promova GAL Muntele Șes Județul Bihor în cazul în care 

va fi admis spre finanțare și structurarea acestor propuneri, a fost stabilit un grafic al 

elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală și au fost discutate modalități de lucru pentru 

întocmirea, multiplicarea și depunerea SDL. Au participat 15 persoane, conform documentelor 

justificative. 

A treia întâlnire a partenerilor GAL Muntele Șes Județul Bihor a avut loc la data de 

07.03.2016 în comuna Popești județul Bihor unde a fost discutată și prezentă SDL, aufost 

discutii referitoare la conținutul acesteia, stabilirea echipei, etc. Au participat 15 persoane, 

conform documentelor justificative. 

A patra întâlnire a partenerilor GAL Muntele Șes Județul Bihor a avut loc la data de 

22.04.2016 în comuna Marca județul Sălaj când a fost alesreprezentantul legal al GAL Muntele 

Șes Județul Bihor, a fost validată SDL GAL, a fost dosarul de candidatură final – Strategia de 

Dezvoltare Locală al Grupului de Acțiune Locală Muntele Șes Județul Bihor, a fost semnat 

acordul de parteneriat. Au participat 15 persoane, conform documentelor justificative. 

În luna martie 2016 au avut loc 6 acțiuni de animare a teritoriului , în fiecare comună 

membră a teritoriului GAL, și anume în data de 14.03.2016 în comuna Spinuș, județul Bihor, 

în data de 17.03.2016 în comuna Sârbi, județul Bihor, în data de 22.03.2016 în comuna 

Popești, județul Bihor, în data de 26.03.2016 în comuna Derna, județul Bihor, în data de 

28.03.2016 în comuna Suplacu de Barcău, județul Bihor și în data de 30.03.2016 în comuna 

Marca, județul Sălaj. Au participat, în total, la toate cele 6 acțiuni de animare, un număr de 

126 de persoane, conform listelor de prezență. La toate aceste întâlniri au fost intocmite 

procese-verbale ale întâlnirilor, au fost realizate fotografii și semnate liste de prezență iar 

rezultatele au fost diseminate tuturor partenerilor. 



CAPITOLUL IX: Organizarea viitorului GAL – Descrierea mecanismelor de gestionare, 

monitorizare, evaluare și control a strategiei 

 

 

Pentru gestionarea, monitorizarea, evaluarea și controlul Strategiei de Dezvoltare 

Locală, este necesară cooperarea mai multor instituţii/entităţi, în diferite faze ale acesteia, 

având fiecare roluri bine definite şi delimitate.  

Astfel, principalii actori sunt:  

Grupul de Actiune Locala la nivelul teritoriului - ca responsabil principal de elaborarea, 

dezvoltarea, implementarea, evaluarea și monitorizarea SDL;  

Agenția de Plăți - ca responsabil prin structurile regionale si locale (CRFIR, OJFIR) de  

verificarea eligibilității, verificare în implementare și verificare financiară a proiectelor 

selectate de GAL, evaluarea proiectelor pentru sprijin pregătitor, verificarea in implementare 

a proiectelor privind sprijinul pregătitor și implementarea proiectelor de cooperare, 

verificarea, autorizarea și efectuarea plăților în cadrul măsurii; 

Pe parcursul implementării, în funcție de performanța dovedită de GAL în evaluarea 

proiectelor, Agenția de Plăți poate delega către GAL anumite sarcini de verificare, printr-un 

acord de delegare. 

Autoritatea de Management pentru PNDR ca responsabil de selecția proiectelor pentru 

sprijinul pregătitor, lansarea apelurilor pentru selecția parteneriatelor privat-publice, 

evaluarea strategiilor de dezvoltare locală, selectarea GAL-urilor în baza unei proceduri 

publice de selecție și emiterea deciziilor de autorizare GAL, lansarea apelurilor de selecție 

pentru sprijinul pregătitor pentru cooperare și implementarea proiectelor de cooperare, 

evaluarea și selecția proiectelor privind sprijinul pregătitor și implementarea proiectelor de 

cooperare, monitorizarea implementării axei LEADER și raportarea către CE.  

În contextul implementării Strategiei de Dezvoltare Locală, Grupul de Actiune Locală 

Muntele Șes Județul Bihor va dezvolta un sistem de organizare și funcționare, pentru a asigura 

îndeplinirea sarcinilor, a operațiunilor, procedurilor și activităților necesare, în concordanță 

cu regulamentele UE incidente. 

 

Structura de funcționare și animare a GAL  

În vederea asigurării funcţionării Grupului de Actiune Locală Muntele Șes Județul Bihor, 

precum şi a dobândirii de competenţe şi animării teritoriului, după constituirea legală în baza 

O.G nr. 26/2000, la nivelul GAL Muntele Șes Județul Bihor se vor constitui organele asociației 

și alte compartimente, fiecare cu sarcini și responsabilități distincte, astfel: 

1) Adunarea Generală: este organul de conducere, alcătuit din totalitatea asociaţilor 

reprezentând un număr de 15 entitati, din care 8 instituţii publice între care 4 unitati 

administrativ teritoriale (26,66%) si 4 organizatii private si civile ONG (26,66%). Se întrunește 

cel puțin o dată pe an și are drept de control permanent asupra organelor asociației. 

2) Consiliul Director: asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale și va fi 

format din 3 reprezentanţi ai sectorului privat ai parteneriatului. 

3) Cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori: asigură controlul financiar intern al 

asociației; GAL Muntele Șes Județul Bihor va desemna un cenzor, conform prevederilor OG 



nr.26/2000 precum și a prevederilor art.11 din Actul Constitutiv, respectiv a art.26 din 

Statutul Asociației GAL Muntele Șes Județul Bihor. 

4) Comitetul de Selecție a proiectelor (inclusiv Comisia de Contestații): va fi format din 

reprezentanţi ai partenerilor din GAL Muntele Șes Județul Bihor. Comitetul de selecţie va 

avea un Preşedinte și un Vicepreședinte, iar secretariatul, în cadrul ședințelor, va fi asigurat 

de către personalul angajat GAL.  

5) Compartimentul administrativ 

In vederea îndeplinirii functiilor administrative, GAL-ul va avea o echipa de lucru 

formată atât din angajati proprii cât si din prestatori si furnizori externi, care va fi selectată 

în baza competențelor profesionale, calificare și experiență. 

 Angajarea personalului se va efectua cu respectarea Codului Muncii, precum si a 

legislatiei cu incidenta în reglementarea conflicului de interese. 

Echipa de implementare a SDL, cât și cea de organizare și functionare compusa din 

persoane angajate în baza unui contract individual de muncâ, cat si din servicii externalizate 

va avea urmatoarea componenta: 

 

1.1 Manager GAL – (responsabil administrativ) - 1  persoana - are rolul de a asigura 

managementul, organizarea și funcționarea organizației, inclusiv aspecte de natura juridica. 

Functia va fi indeplinita in baza unui contract individual de munca de minim 4 ore/zi. 

Coordonează organizarea și derularea activităților de: comunicare, diseminare, implementare 

proiecte, monitorizare și evaluare, cooperare, realizarea dosarelor de achiziții aferente 

costurilor de funcționare și animare. 

 

1.2 Responsabil financiar – (contabil) – 1 persoana - organizează,  controlează şi răspunde de 

gestiunea financiara-contabila a GAL-ului, tine evidenţa activităţii biroului, salarizarea, 

asigurările sociale, fluctuaţia de personal, angajări, plati, relatia cu bancile etc. Functia va fi 

îndeplinita in baza unui contract de prestari servicii. 

 

1.3 Responsabili cu animarea teritoriului – (animatori) – 2 persoane – rolul principal il 

constituie activitatea de animare a teritoriului, respectiv informarea potențialilor beneficiari 

asupra posibilităților de finanțare, prezentarea de materiale informative, pregătirea lansarii, 

apelurilor de selecție, arhivarea documentelor, inclusiv activitati de secretariat si alte sarcini 

administrative. Functia va fi indeplinita in baza unui contract individual de munca. 

 

1.4 Responsabili cu verificarea, evaluarea, selectia proiectelor – (tehnic) – 2 persoane  – 

organizarea procedurilor de selectie a proiectelor, intocmirea fiselor de verificare a 

proiectelor, identificarea problemelor si luarea deciziilor asupra implementării proiectelor,  

verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate. Functia va fi 

indeplinita in baza unui contract individual de munca de minim 4 ore/zi. 

 

1.5 Responsabili cu monitorizarea proiectelor – (tehnic) - 1 persoana - monitorizarea şi 

raportarea la timp privind realizările şi rezultatele proiectului. Functia va fi indeplinita in 

baza unui contract individual de munca de minim 4 ore/zi. 

 



1.6 Consultanti externi  – evaluare proiecte (daca este cazul) sau realizarea dosarelor 

cererilor de plată aferente costurilor de funcționare și animare. 

 

Organigrama  

Compartimentul administrativ GAL MUNTELE ȘES JUDEȚUL BIHOR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru fiecare angajat al GAL-ului se va întocmi o fişă a postului, în care vor fi cuprinse 

toate activităţile la care participă şi atribuţiile lor în cadrul acestor activităţi. 

 Implementarea proiectelor în cadrul GAL-ului  

În baza Strategiei de Dezvoltare Locala, sunt prevăzute activităţi de gestionare de 

finanţări nerambursabile, pe bază de propuneri de proiecte din partea potențialilor 

beneficiari.  

GAL Muntele Șes Județul Bihor vine în sprijinul actorilor locali, prin crearea unor 

mecanisme care sa le faciliteze  accesul, gestionarea și implementarea cu succes a 

proiectelor, în conformitate cu obiectivele de dezvoltare rurală și cu specificul teritoriului. 

Astfel, proiectele pot trece prin mai multe faze, după cum urmează:  

 lansarea sesiunii de depunere de proiecte (care poate sa fie inclusiv sesiune continuă): 

GAL lansează apelul de selecţie a proiectelor, folosind mecanismul de comunicare–

informare propus; 

 asistenţă pentru pregătirea şi elaborarea proiectului: comunicare-informare, sprijin în 

întocmirea de proiecte (după caz);  

 depunerea şi înregistrarea proiectelor: potenţialul beneficiar depune proiectul la 

secretariatul GAL;  

 verificarea conformității și eligibilității proiectelor: GAL efectuează verificarea 

conformităţii proiectului şi respectarea criteriilor de eligibilitate;  

 ierarhizarea tuturor proiectelor, în funcţie de scorurile obţinute în procesul de 

evaluare şi în baza criteriilor de selecție stabilite: evaluarea şi selecţia proiectelor la 
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nivelul GAL, pe baza strategiei, utilizând criteriile stabilite în fişele de măsuri 

aferente strategiei; 

 selecţia proiectelor în cadrul Comitetului de Selecţie: GAL Muntele Șes Județul Bihor 

îşi va elabora o procedură de selecție proprie în care să fie descris procesul de 

evaluare în vederea selecției  proiectelor, inclusiv procedura de soluţionare a 

contestaţiilor, in conformitate cu prevederile art. 34 alin. (3) lit.(b) al Regulamentului 

(UE) nr. 1303/2013. Organele răspunzătoare pentru îndeplinirea sarcinilor aferente 

sunt Comitetul de Selecție si Comisia de Soluționare a Contestațiilor (daca e cazul). 

Procedura de selecție va fi aprobată prin Hotărârea Adunării Generale; 

 verificarea proiectelor de către organismul responsabil pentru verificarea finală a 

eligibilității înainte de aprobare:  transmiterea rapoartelor de selecţie şi a proiectelor 

selectate de către GAL la Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale din 

aria de acoperire (CRFIR); 

 verificarea pe teren a potenţialului beneficiar: CRFIR verifică eligibilitatea proiectelor 

şi se efectuează verificarea pe teren;  

 notificarea beneficiarilor: CRFIR transmite o notificare către beneficiar şi către GAL, 

de înştiinţare cu privire la aprobarea sau neaprobarea proiectului; 

 semnarea contractelor de finanţare: încheierea contractului între beneficiar şi Centrul 

Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale (CRFIR). 

 implementarea proiectelor: beneficiarii vor respecta condițiile asumate in baza 

contractului de finanțare, a manualului de procedură și a altor documente emise de 

organele de gestionare, monitorizare, evaluare și control incidente;  

 primirea și verificarea conformității cererilor de plată depuse la nivelul GAL: 

beneficiarii contractelor de finanțare vor depune cererile de plată la secretariatul 

GAL, a căror conformitate va fi efectuată la nivelul GAL; 

 verificarea conformității și eligibilității cererilor de plată de către organismul 

responsabil pentru verificarea finală: transmiterea fișelor de verificare a conformității 

și a dosarelor cererilor de plată de către GAL la Centrul Regional pentru Finantarea 

Investitiilor Rurale din aria de acoperire (CRFIR); 

 închiderea proiectelor:  încasarea ajutoarelor nerambursabile; 

 monitorizarea şi controlul implementării proiectelor. 

 

 Plan de Evaluare 

În conformitate cu art. 34 alin.(3) lit. (g), Grupul de Actiune Locala Muntele Șes 

Județul Bihor isi va asuma responsabilitatea monitorizarii si implementarii SDL, elaborand in 

acest sens un Plan de Evaluare. 

Se propune un sistem de evaluare continua care sa fie raportat catre Autoritatea de 

Management, pentru a furniza informatiile necesare pentru rapoartele anuale de 

implemantare din 2017 si 2019 in conformitate cu art. 56 din Regulamentul 1303/2013.  

Evaluarea continuă va include toate activităţile de evaluare care urmează să fie 

efectuate pe durata integrală a planului, care include evaluarea înainte, evaluare de după, 

precum şi orice altă activitate de evaluare pe care Autoritatea de Management o efectuează 

pentru a acoperi nevoile de evaluare comune si specific programului. 



CAPITOLUL X: PLANUL DE FINANȚARE AL STRATEGIEI 

 

 

Planul de finanțare al Strategiei de Dezvoltare Locală al parteneriatului GAL Muntele 

Șes Județul Bihor va fi constituit din: 

 • Componenta A – Valoarea aferentă teritoriului și populației acoperite de parteneriat, 

respectiv 19,84 Euro/locuitor și 985,37 Euro/km². 

 • Componenta B – Valoarea aferentă nivelului de calitate obținut în urma procesului de 

evaluare și selecție, exprimată în Euro. 

 

Algoritmul de calcul pentru stabilirea valorii componentei A a fost următorul: 

- Valoarea aferentă teritoriului acoperit de parteneriat: teritoriul GAL Muntele Șes 

Județul Bihor are o suprafață de 343,74 km² 

343,74 km² x 985,37 Euro/km² = 338711,08 euro; 

- Valoarea aferentă populației acoperite de parteneriat: populația totală a teritoriului 

GAL Muntele Șes Județul Bihor este de 20770 locuitori 

 20770 locuitori x 19,84,Euro/locuitor = 412076,80 euro 

Total Componenta A : 338711,08 euro+412076,80 euro= 750.787,88 euro 

(respectiv 750.788 euro). 

Valorile indicative alocate fiecarei masuri propuse sunt corelate cu nevoile 

identificate in analiza diagnostic si in analiza SWOT și au fost alocate în raport cu ierarhizarea 

acestora în cadrul SDL, astfel: 

1.Prioritatea P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării 

economice în zonele rurale i-a fost alocată suma de 335.000 euro, în cadrul a trei măsuri, 

respectiv M1/6B, M3/6A și M5/6B. 

2.Prioritatea P2:  Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de 

agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării 

durabile a pădurilor i-a fost alocată suma de 130.000 euro în cadrul măsurii M2/2A. 

3. Prioritatea P5:  Promovarea utilizării eficiente a resurselor şi sprijinirea tranziţiei către o 

economie cu emisii reduse de carbon şi rezilienţă la schimbările climatice în sectoarele 

agricol, alimentar şi silvic, a fost alocată suma de 100.000 euro prin măsura M4/5C. 

4.Prioritatea P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, 

silvicultură și în zonele rurale a fost alocată suma de 40.000 euro în cadrul măsurii M6/1A. 

Costurile de funcționare și animare pentru componenta A din cadrul SDL a fost 

stabilită la suma de 145.788 euro, reprezentând 19,42% din costurile publice totale. 

Sumele si intensitatile prevazute pentru fiecare masura respecta prevederile Reg. (UE) 

nr. 1305/2013, pe cele ale PNDR 2014-2020 precum si specificul local si interesul potentialilor 

beneficiari de a aplica pe aceste masuri. Cheltuielile de functionare si animare a SDL nu 

depășesc 20% din costurile publice totale alocate pentru această strategie. 

 

Pentru componenta B – Valoarea aferenta nivelului de calitate obtinut – suma va fi stabilita în 

urma procesului de evaluare si selectie a SDL, sumele respective adaugandu-se la bugetul 

componentei A și formand astfel bugetul total al SDL GAL Muntele Șes Județul Bihor. 



CAPITOLUL Xl: Procedura de evaluare si setectie a proiectelor depuse in cadrul SDL

Grupul de Acliune Locati Muntele fes Judelut Bihor igi va elabora o proceduri de

(3) tit.(b) a[ Regutamentului (UE) nr. 1303/2013. Astfel, ta nivetut GAL se va itui un
Comitet de Seteclie a cirei componenli va fi stabititi prin SDL si o Comisie de onare a
contestaliitor a eirer-sircl_componenlr va fi stabitit6 prinsDt ate a
asocialitor (AGA).

seteclie proprie in care si fie descris procesul de evaluare in vederea setecliei F
inctusiv procedura de sotulionare a contestafiitor, in conformitate cu prevederite a

runefte pu! pe an, in funclie gi de numirul de

tetor,
34 atin.

icit, cuComitetul de selectie - reprezinti organismut tehnic cu rol decizional si, i
responsabilitdli in setectarea spre finanlare a proiectetor depuse in cadrut GAL.

Comitetul de seteclie a proiectetor va fi format din reprezentanli ai parten{rilor GAL,
respectiv dintr-un num6r de 7 membri cu drept de vot (reprezentanfi ai autoritdlilor,
societatilor 9i organizaliitor care fac parte din parteneriat). Pentru fiecare membru a[
comitetului de seteclie se va stabiti un membru supleant.

Tabelcu componenla Comitetului de selectie:
PARTENERI PUB

COMUNA MARCA Pre5edinte Autoritate Pubtica
PARTENERI PRIVATI 57,1 4%

ADECONSTMAR sRL Vicepre;edinte SRL
POPOVICI ANCA SILVIA PFA Membru PFA
IA5 ANAMARIA ALEXANDM PFA Membru PFA
POP FLOARE AGRO PFA Membru PFA
)uLfEtAt L LtvtLA Z'8,57"/o

Partener Functia in CS Tip /Observatii
AsoctATtA PENTRU CULTUM, EDUCAT|E,
DEZVOLTARE ST PROMOVARE LOCALA,,SAM
ARBA''

Membru ONG

AsOCIATIA ''CENTRUL DE RESURSE AL
coMUN[ATlt SUPLACU DE BARCAU"

Membru ONG

PERSOANE FIZICE RELEVANTE lmaximffi
Partener Functia in CS Tip /Observatii

Lomrretut oe setectte se cel in 2 ori an
proiecte depuse pentru a fi evaluate. $edinfete sunt convocate de citre pregedintete
Comitetutui de seleclie gi secretariatul este asigurat de cdtre personatul asocialiei.

Sunt invitali si participe ta gedinle cei 7 membri titutari cu drept de vot, iar in condiliite
in care acegtia nu pot participa, vor informa Pregedintete gi vor detega membrii supteangi. in
situaliile excepfionate, in care nici membrut titutar, nici supteantul siu nu pot participa, ei
pot delega, prin procuri, dreptut tor de vot, citre un att membru at Comitetutui de setectie.



Setecfia proiectetor se face apticind regula ,,dubtutui cvorum", respectiv pentru validarea
voturilor, este necesar ca in momentul setecliei si fie prezen[i cet pulin 50% din membrii
comitetutui de selecfie, din care peste 50% si fie din mediut privat gi societate civiti.
Partenerii din mediu[ urban vor reprezenta maximum25%din membri prezenli.

Daci unul dintre proiectete depuse pentru selectie aparfine unuia dintre membrii
comitetului de setecfie, persoana/organizalia in cauzd nu are drept de vot si nu va participa
[a intdtnirea comitetutui respectiv. in caz de paritate de voturi, votul final ii va aparline
Pregedintetui Comitetutui de seleclie.

comitetul de seteclie va avea urmdtoarele responsabititeti principate:

' se impticd direct in promovarea programutui de finanlare citre potenliatii beneficiari;
' stabilegte punctajut criteriitor de seteclie preluate din Ghidut Soticitantul.ui misuritor in

care se incadreazi proiectete 9i criteriitor de seteclie suptimentare stabitite in strategie,
pe baza cirora proiectete ce vor fi imptementate in teritoriu vor fi setectate si propuse
spre finanlare [a AFIR, astfet incdt punctajut maxim acordat si nu depi;easci tOil Oe
puncte. in stabitirea punctajutui, GAL va acorda prioritate obiectivetor stabitite in
strategia de dezvottare locatd, prin acordarea unui punctaj mai mare criteriitor de
seteclie tocatS;

o studiazi rapoartete de evatuare gi aprobi Raportut de Seteclie cu privire [a proiectete
care vor fi finanlate in cadrut strategiei de dezvottare a teritoriutui ;i raporteazfi Adundrii
Generate cu privire [a stadiut imptementirii strategiei.

Comisia de Contestafii - rezinti organismul tehnic cu responsabititdgi in sotulionarea
contestaliilor formutate impotriva rezultatetor proiectetor depuse spre finanlare in cadrut
GAL. Componenla Comisiei de Sotulionare a Contestaliitor va respecta ponderite privind
participarea pubtic - privati apticate pentru constituirea Comitetutui de Setecfie 9i va fi
compusi din alte persoane decAt cete care au ficut parte din Comitetul de Setecfie.

Procesul de seleclie a proiectelor depuse spre finanlare cdtre Gruput de Acliune
Locati Muntele les Judelut Bihor, va avea urmitorul parcurs:
o GAL tanseazi pe ptan local, prin pubticare pe site-ut propriu, afi;are gi fotosind

mijloacele de informare mass-media, apeturi de seteclie a proiectetor, conform
prioritifitor descrise in strategie;

' dupi inregistrare, proiectele depuse ta GAL vor fi pretuate si verificate de cdtre 2
angajali ai GAL care participd ta procesul de seteclie gi care vor intocmi gi compteta
Figete de verificare ale conformitalii, etigibititilii ;i criteriitor de setec[ie;

' Dupi incheierea primei etape de verificare ;i seteclie a proiectelor, GAL va pubtica pe
pagina proprie de web Raportut de Seteclie Intermediar;

o Soticitanlii ai ciror proiecte nu au fost setectate, pot depune contestalii ta sediut GAL;

' Dupd incheierea procesutui de evatuare gi a etapei de sotulionare a contestaliitor (dacd
este cazut), Comitetul de setecfie at GAL va intocmi un Raport de seteclie Finat;o Proiectete selectate de GAL, vor fi depuse ta OJFIR pe raza ciruia se va reatiza proiectut,
in vederea unei supraevatuiri din punct de vedere a[ conformitelii, etigibititilii ;i a
criteriitor de selectie.

in cazut in care GAL acoperi tocatitili din mai mutte judefe, iar imptementarea
proiectutui se reatizeazi intr-o tocatitate din judefut mai pulin preponderent at



teritoriutui GAL, proiectul va fi depus ta OJFIR aferent judelutui unde se va imptementa
proiectut.



CAPITOLUL XII: Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese 

conform legislației naționale 

Deoarece GAL-ul reprezinta un nivel de implementare suplimentar ce presupune 

delegarea procesului decizional la nivel local, pentru facilitarea celor mai bune premise 

privind implementarea corecta a strategiei locale se va avea în vedere respectarea tuturor 

prevederilor legilor incidente pentru evitarea situatiilor de conflict de interese intre 

angajatii/colaboratorii GAL si viitorii beneficiari ai proiectelor ce urmeaza a fi selectate. 

Legislatia specifica in materia conflictului de interese este compusa in principal din Reg. 

UE 966/2012, Legea 78/2000, Legea 215/2001, Legea 161/2003, Legea 393/2004, Legea 

286/2009, Legea 176/2010, OUG 66/2011 si HG 875/2011. Având în vedere aceste repere 

legislative, se retin urmatoarele:  

- Persoanele fizice sau juridice care participă direct în procesul de verificare/evaluare a 

cererilor de finanţare nu pot fi solicitanţi şi/sau nu pot acorda servicii de consultanţă unui 

solicitant.  

- Nu au dreptul să fie implicate în procesul de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de 

finanţare în cadrul unei proceduri de selecţie precum si în procesul de 

verificare/aprobare/plată a cererilor de rambursare/plată prezentate de beneficiari 

urmatoarele persoane: 

 cele care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia 

dintre solicitanţi sau care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere 

ori de supervizare a unuia dintre solicitanţi;  

 soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu persoane care deţin părţi 

sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanţi ori care 

fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a 

unuia dintre solicitanţi;  

 cele despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze 

imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de 

finanţare, respectiv, a cererilor de rambursare/plată 

- Persoanele care participă direct la procedura de verificare/evaluare/aprobare a cererilor 

de finanţare sau a programelor în cadrul unei proceduri de selecţie, precum şi cele 

implicate în procesul de verificare/aprobare/plată a cererilor de rambursare/plată 

prezentate de beneficiari sunt obligate să depună o declaraţie pe propria răspundere din 

care să rezulte că nu se află în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 10 şi 11 din OUG 

nr. 66/2011. 

- În situaţia în care, în cursul procedurii de verificare/evaluare/aprobare, aceste persoane 

descoperă sau constată o legătură de natura celor menţionate la art. 10 şi 11, acestea 

sunt obligate să o semnaleze şi să înceteze de îndată să participe la procedura de 

verificare, evaluare sau aprobare. 

Cu respectarea prevederilor legislatiei incidente, orice persoană care face parte 

din structurile de verificare a proiectelor, care este angajată în orice fel de relație 

profesională sau personală cu promotorul de proiect sau are interese profesionale sau 

personale în proiect, poate depune proiecte, cu obligația de a prezenta o declarație în 

scris în care să explice natura relației/interesul respectiv și nu poate participa la procesul 

de selecție a proiectelor.  

In plus, modelul de implementare al prezentei strategii prezinta separarea 

adecvata a responsabilitatilor fiecarui membru al echipei garantand astfel transparenta in 

procesul decizional si evitarea oricarui potential conflict de interese. 

http://lege5.ro/App/Document/gi2tqmrugy/ordonanta-de-urgenta-nr-66-2011-privind-prevenirea-constatarea-si-sanctionarea-neregulilor-aparute-in-obtinerea-si-utilizarea-fondurilor-europene-si-sau-a-fondurilor-publice-nationale-aferente-acestor?pid=56529746&d=2016-04-15#p-56529746
http://lege5.ro/App/Document/gi2tqmrugy/ordonanta-de-urgenta-nr-66-2011-privind-prevenirea-constatarea-si-sanctionarea-neregulilor-aparute-in-obtinerea-si-utilizarea-fondurilor-europene-si-sau-a-fondurilor-publice-nationale-aferente-acestor?pid=56529751&d=2016-04-15#p-56529751
http://lege5.ro/App/Document/gi2tqmrugy/ordonanta-de-urgenta-nr-66-2011-privind-prevenirea-constatarea-si-sanctionarea-neregulilor-aparute-in-obtinerea-si-utilizarea-fondurilor-europene-si-sau-a-fondurilor-publice-nationale-aferente-acestor?pid=56529746&d=2016-04-15#p-56529746
http://lege5.ro/App/Document/gi2tqmrugy/ordonanta-de-urgenta-nr-66-2011-privind-prevenirea-constatarea-si-sanctionarea-neregulilor-aparute-in-obtinerea-si-utilizarea-fondurilor-europene-si-sau-a-fondurilor-publice-nationale-aferente-acestor?pid=56529751&d=2016-04-15#p-56529751
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