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INTRODUCERE

Zona rurală din nordul-vestul judeţului Dolj pe teritoriul căreia s-a format în urmă
cu mai mult de trei ani parteneriatul Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Colinele Olteniei
este, potrivit statisticilor, unul dintre cele mai sărace ţinuturi colinare din ţară. Programul
LEADER, cu filozofia sa conceptuală, a fost, pentru grupul de iniţiativă locală implicat în
dorinţa de participare activă la îmbunătăţirea vieţii comunităţii, o binevenită
oportunitate, pe cât de necesară, pe atât de ambiţioasă, potrivindu-se perfect nevoilor de
schimbare a acestui teritoriu. Mobilizarea pentru dezvoltare rurală, pornită de actorii
locali, potrivit principiului de jos în sus, a dus la conturarea în 2012 a primului Plan de
Dezvoltare Locală a teritoriului viitorului GAL Colinele Olteniei, plan selectat şi
implementat apoi cu succes prin programul LEADER 2007-2013, rezultat recunoscut la
nivelul MADR prin diploma de merit locul 5 la nivel naţional remisă la Festivalului Rural
Fest organizat la Bucureşti în 20.09.2015. Experienţa acumulată prin lansarea,
monitorizarea, evaluarea şi controlul a 39 de proiecte rezultate şi implementate la nivelul
parteneriatului şi dorinţa de a continua şi sprijini procesul de modernizare a comunităţii
rurale, ne obligă la îmbunătăţirea performanţei precum şi la întărirea capacităţii
instituţionale parteneriale de acţiune pentru a rezolva noi probleme şi nevoi ale
teritoriului. În acest sens, Parteneriatul GAL Colinele Olteniei, în noua sa structură,
propune pentru Programul LEADER 2014-2020 o Strategie de Dezvoltare Locală, realistă, cu
ţinte măsurabile, plasată sub responsabilitatea comunităţii, adaptată necesităţilor
stringente şi potenţialului de dezvoltare local, insuficient exploatat. Strategia a fost
proiectată prin contribuţia efectivă a partenerilor şi a pornit de la o analiză atentă a
situaţiei şi a posibilităţii de a o iniţia, suprapune şi conforma actelor legislative de bază în
materia politicii agricole şi dezvoltării rurale. Este o certitudine faptul că, în ceea ce ne
priveşte, deşi suntem încă la nivelul asigurării în teritoriul GAL a serviciilor primare pentru
populaţie, totuşi în calitate de membri ai UE trebuie să ne aliniem priorităţilor esenţiale
ale Politicii Agricole Comune pentru perioada 2014-2020 şi Strategiei Europa 2020, condiţii
impuse prin Acordul de Parteneriat care includ, spre avantajul nostru: locuri de muncă,
sustenabilitate, modernizare, inovare şi calitate în spaţiul rural. În următorii 7 ani, Prin
Strategia propusă, cu sprijinul financiar LEADER, GAL va investi în sectorul agricol şi în
zona ţintă teritorial pentru diminuarea decalajelor şi pentru asigurarea unor standarde
decente de viaţă cetăţenilor de la sate 1.538.078 euro. Teritoriul GAL Colinele Olteniei se
confruntă la fel ca întreaga ţară cu probleme şi nevoi în atingerea potenţialului său
economic şi social. Analiza diagnostic realizată pe baza consultărilor dintre membrii
asociaţi in cadrul întâlnirilor si grupurilor de lucru arată că economia locală este slab
dezvoltată în marea majoritate a teritoriului cu excepţia comunei Işalniţa situată in periurban, PIB-ul judeţului Dolj fiind printre cele mai scăzute din ţară; veniturile populaţiei
sunt la limita subzistenţei, decalajul faţă de zona limitrofă urbană Craiova este
semnificativ. Se înregistrează deficienţe structurale persistente (numărul mare al
populaţiei ocupate în agricultură, îmbătrânirea accentuată a locuitorilor, un număr mare
de exploataţii de subzistenţă, lipsa locurilor de muncă). Valoarea adăugată a produselor
agro-alimentare lipseşte iar randamentele şi productivitatea muncii sunt scăzute în
agricultura de semi subzistenţă, terenurile sunt fărâmiţate. Producătorii locali sunt
oameni cu experienţă dar cu o vârsta peste 60 de ani, transferul între generaţii nu mai are
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loc din cauza migraţiei masive a tinerilor către condiţii mai bune, agricultorii nu sunt
organizaţi în structuri asociative şi sunt reticenţi la asociere. Spiritul antreprenorial deşi
se regăseşte în teritoriul GAL Colinele Olteniei, întreprinzătorul privat nu îndrăzneşte să
investească în activităţi economice diversificate din temeri de ordin economico-financiar.
Cercetarea şi dezvoltarea rămân un deziderat amânat, deşi există încă nostalgia unor
ferme mari, didactic experimentale deosebit de eficiente din epoca trecută la nivelul UAT
Predeşti-pomicole şi UAT Işalniţa - legumicole (vestitele sere de legume şi flori, unele
dintre cele mai mari din Europa, altădată), lipsesc cu desăvârşire. Accesul la servicii şi
infrastructură publică, în cea mai mare parte a teritoriului, GAL rămâne cu mult în urma
zonelor urbane Craiova şi Filiaşi; populaţia este mult îmbătrânită şi ca atare expusă
riscului de sărăcie şi excluziune socială; administraţia publică, prin bugetele sărace pe
care le gestionează se menţine încă ineficientă. Pornind de la aceste probleme, 3 axe de
orientare strategică de dezvoltare a teritoriului au fost gândite în conformitate cu situaţia
prezentă şi cea ţintit a fi schimbată. Selectarea nevoilor, formularea priorităţilor şi a
măsurilor menite să rezolve parte din aceste probleme şi orientarea proiectelor s-au făcut
pe baza opţiunii exprimate în chestionarele returnate după completare de către
persoanele intervievate. Un număr de 10 nevoi de dezvoltare socio-economică au fost
identificate a fi de acoperit în următoarea perioadă. Din acestea, 6 au fost selectate
pentru a fi transformate finalmente în măsuri conform intervenţiei prin axa LEADER 20142020, considerând că celelalte ar putea fi abordate în mod complementar prin POCU, POR
şi PNDR naţional. În mod expres se vor urmări pentru teritoriu şi pachetele
guvernamentale de politici anti sărăcie şi Clasa de mijloc la sate. Nevoile au conturat, prin
analize şi consultări între parteneri, definirea a doua obiective de dezvoltare locală care
au fost încadrate în 3 priorităţi, iar din acestea s-au desprins domeniile specifice de
intervenţie, în care se regăsesc măsurile (Cap. IV SDL). Prin cele 3 priorităţi de dezvoltare
rurală ale SDL, vor fi sprijinite într-un mod sustenabil investiţii publice inovative în
infrastructura fizică de bază pentru dezvoltare economică şi socială a teritoriului, sprijin
investitorilor din agricultură pentru a încuraja afaceri în sectoare neagricole, investiţii în
sectorul de producţie, procesare şi comercializare a produselor agricole şi pomicole,
sprijinirea tinerilor fermieri şi a fermelor mici. Prin oportunitatea de finanţare 2014-2020,
în mod egal partenerii GAL din acord, privaţi: investitorii, fermierii locali, societăţile
private, publici: UAT-urile locale precum şi societatea civilă vor avea la dispoziţie fonduri
europene nerambursabile pentru proiecte inovative, conforme intereselor şi implicării lor
în dezvoltarea teritoriului. Competenţa transversală şi complementaritatea LEADER
reprezintă cele mai importante achiziţii valorice şi atitudinale ale acestui nou program,
întrucât prin acestea se va asigura suportul combinat pentru intervenţiile ce vizează
îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii pentru generaţiile prezente si viitoare prin grija
faţă de crearea unor comunităţi sustenabile, capabile să gestioneze şi să folosească
resursele în mod eficient şi să valorifice potenţialul de inovare ecologică şi socială al
economiei în vederea asigurării prosperităţii, protecţiei mediului şi a coeziunii sociale. Ca
urmare a implementării programului LEADER 2014-2020, teritoriul aferent GAL Colinele
Olteniei va câştiga pe de o parte îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor iar pe de altă
parte o structură cu expertiză de lucru şi acţiune, motor pentru noi iniţiative de
dezvoltarea economică, socială şi culturală, capabilă ca prin transferului de cunoştinţe,
promovarea iniţiativelor inovative şi implicarea reală a cetăţenilor în deciziile strategice
pe termen lung să se aducă prosperitate locuitorilor şi să-i definească teritoriului GAL
Colinele Olteniei un specific social, economic si cultural local.
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CAPITOLUL I - Prezentarea teritoriului şi a populaţiei acoperite
Analiza diagnostic
1. Prezentarea teritorială, geografică şi fizică
Teritoriul acoperit de Grupul de Acţiune Locală „Colinele Olteniei” a fost constituit
pe principiul continuităţii şi omogenităţii, conform documentelor şi hărţilor ataşate,
ocupând o suprafaţa totală de 89.589 ha, conform datelor statistice din evidenţa Direcţiei
Regionale de Statistică Dolj şi Direcţiei Judeţene de Statistică Mehedinţi la nivelul anului
2011. Nici o localitate dintre cele componente nu este inclusă pe teritoriul unui alt GAL.
Grupul de Acţiune Locală “Colinele Olteniei” este situat, din punct de vedere
geografic, în partea sud-vestică a României şi face parte, din punct de vedere
administrativ, din Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia. În cadrul acestei regiuni de
dezvoltare, GAL “Colinele Olteniei” se situează, în cvasi-integralitatea sa, în partea de
nord-vest a judeţului Dolj - dintr-un total de 17 localităţi, 16 se află în judeţul Dolj, iar o
localitate în judeţul Mehedinţi. Teritoriul este preponderent deluros, brăzdat de o reţea
hidrografică bogată constituită din afluenţi ai Râului Jiu. Întregul areal este caracterizat
prin prezenţa unor habitate naturale specifice stepei şi silvostepei, cuprinzând şi arii
situate în interiorul unor situri de importanţă comunitară, componente ale reţelei Natura
2000 şi în interiorul zonei naturale protejate de interes naţional şi monument al naturii
„Pajiştea Gogoşu-Ştefănel”.
Localităţile cuprinse pe teritoriul GAL „Colinele Olteniei” sunt unităţi administrativ
teritoriale recunoscute legal la nivelul NUTS IV şi sunt următoarele:
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Ca bogăţii naturale, amintim reţeaua apelor de suprafaţă, pădurile, păşunile şi
fâneţele naturale şi calitatea solului care este fertil, potrivit pentru culturile agricole. Se
întâlnesc soluri argiloase, soluri de pădure brun şi roşu-brun, sol tip cernoziom şi soluri
aluviale. Localitatea aparţinând judeţului Mehedinţi are soluri cernoziom tipice şi
cambice. Solurile brun-roşcate se găsesc în general în zonele viticole colinare pe altitudini
de 90-250 m. Solul caracteristic în jumătatea de est a teritoriului GAL „Colinele Olteniei”
este solul aluvionar de luncă a Jiului, favorabil culturilor legumicole şi solul brun-roşcat de
pădure, favorabil culturilor mari agricole şi plantelor tehnice.
În ceea ce priveşte resursele subsolului în partea de est a teritoriului „Colinele
Olteniei”, acestea cuprind zăcăminte de ţiţei, în Almăj şi Coţofenii din Dos şi gaze
naturale la Işalniţa. Ca materiale de construcţii, subsolul judeţului Dolj este bogat în
argile, luturi argiloase şi balast, care pot fi găsite în diferite localităţi din judeţ, în zona
de referinţă acestea existând în comuna Işalniţa.
Din punct de vedere climatic, teritoriul GAL „Colinele Olteniei” aparţine zonei
temperate, cu influenţe mediteraneene.
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În ultimii ani au avut loc importante modificări ale parametrilor hidrometeorologici
şi geo-climatici la nivel mondial, şi inclusiv pe teritoriul „Colinele Olteniei”, datorate în
mare măsură activităţilor antropice, drept care, pentru creşterea eficienţei energetice şi
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, se va acorda o atenţie deosebită iniţiativelor
inovatoare care presupun promovarea şi valorificarea formelor noi de energie
regenerabilă, utilizarea noilor tehnologii cu un impact cât mai redus asupra mediului.
Infrastructura rutieră este reprezentată de o reţea de drumuri de aproximativ 382
km, din care 140 de kilometri de drumuri comunale, 231 km drumuri judeţene şi 11 km
drum naţional (DN6 şi DN56), teritoriul aflându-se şi în vecinătatea a două drumuri
europene (E70 şi E79). Drumurile comunale - care reprezintă mai mult de jumătate din
infrastructura rutieră la nivelul teritoriului au, în proporţie semnificativă, îmbrăcăminţi de
pietriş sau pământ, circulaţia pe acestea realizându-se cu mare dificultate, în special în
condiţii de vreme nefavorabile.
Pe de altă parte, la nivelul teritoriului acoperit de GAL „Colinele Olteniei” există şi
infrastructură aeriană, Aeroportul Internaţional Craiova fiind singurul din Regiunea de
Dezvoltare Sud Vest Oltenia. Aeroportul este echipat adecvat şi deschis atât transportului
intern cât şi celui internaţional.
Din punct de vedere economico-social, trăsătura definitorie a acestui teritoriu o
reprezintă ponderea semnificativă a zonelor defavorizate şi cu grad ridicat de sărăcie.
Singura localitate care face notă discordantă este Işalniţa care, fiind o zonă peri-urbană,
înregistrează o dezvoltare economică mai mare. În rest, majoritatea localităţilor
teritoriului sunt grav afectate, printre altele, de o populaţie îmbătrânită, de exodul
tinerilor către zona urbană sau străinătate, de lipsa locurilor de muncă, de existenţa unui
număr redus de forme asociative între fermieri, producători sau procesatori, de folosirea
unor tehnologii învechite şi de lipsa posibilităţilor localnicilor de a susţine financiar, pe
cont propriu, adaptarea producţiei la condiţiile de sol, climă şi nivel de cerere. Aceasta
este, în acelaşi timp, şi o zonă defavorizată de condiţii naturale specifice în proporţie
de aproximativ 45%, având în componenţa sa comune care se regăsesc în lista UAT incluse
în ZDS conform art. 20 al Regulamentului (CE) 1257/1999.
Descrierea metodologiei pentru LHDI (IDUL) , disponibila in anexa 9 , volum disponibil la:
https://www.academia.edu/16408349/Competitive_Cities_Reshaping_the_Economic_Geography_of_Romania_2013
sirsup
Judet
LOCALITATE
IDUL 2011
Populaţie 2011
urban/ rural
70566
DOLJ
ALMAJ
53,31
1974
rural
70744
DOLJ
ARGETOAIA
45,99
4382
rural
110571
MEHEDINTI
BACLES
34,80
2070
rural
70968
DOLJ
BOTOSESTI-PAIA
30,31
809
rural
70986
DOLJ
BRABOVA
30,34
1550
rural
71536
DOLJ
CARPEN
40,79
2375
rural
71723
DOLJ
CERNATESTI
38,88
1929
rural
71910
DOLJ
COTOFENII DIN DOS
50,66
2337
rural
72604
DOLJ
GOGOSU
33,67
723
rural
72819
DOLJ
GRECESTI
36,03
1706
rural
70094
DOLJ
ISALNITA
76,63
3770
rural
73772
DOLJ
PREDESTI
50,18
1905
rural
74073
DOLJ
SCAESTI
46,15
2139
rural
74135
DOLJ
SEACA DE PADURE
25,67
1042
rural
74171
DOLJ
SECU
34,77
1140
rural
74242
DOLJ
SOPOT
37,60
1836
rural
74705
DOLJ
VERBITA
35,63
1342
rural
Media la nivelul teritoriului: 41,26

Produsul intern brut pe cap de locuitor rămâne redus (23.672 lei), iar teritoriul
GAL înregistrează un decalaj semnificativ faţă de zona limitrofă urbană Craiova.
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Arealul acoperit de GAL „Colinele Olteniei” este
preponderent agrar - din totalul de 89.589 hectare,
conform datelor obţinute de la Direcţiile Regionale de
Statistică Dolj şi Mehedinţi privind Fondul Funciar al
celor două judeţe pentru anul 2014, suprafaţa ocupată
de terenurile agricole ocupă 73.355 ha, iar din totalul
suprafeţei agricole, 71% o reprezintă terenurile arabile
care ocupă 52.147 ha.
Cu toate acestea, din cauza nivelului ridicat de sărăcie (şi aşa cum reiese şi din
„Recensământul General Agricol 2010 – Tabelul 5b. Suprafaţa agricolă utilizată (hectare),
pe clase de mărime a suprafeţei agricole utilizate, pe localităţi” (ataşat) furnizat de
Direcţia Regională de Statistică Dolj şi Direcţia Judeţeană de Statistică Mehedinţi) acest
teritoriu este foarte fărâmiţat, caracterizat de prezenţa unui număr foarte mare de
exploataţii de subzistenţă şi, în consecinţă, o parte semnificativă a populaţiei este
ocupată în acest tip de agricultura de subzistenţă. De asemenea, valoare adăugată a
produselor agro-alimentare aproape că lipseşte, iar randamentele şi productivitatea
muncii sunt printre cele mai scăzute din ţară, în special în agricultura de semisubzistenţă, terenurile fiind fărâmiţate şi slab productive.
Producătorii locali sunt oameni cu experienţă, dar în mare parte cu o vârsta de
peste 65 de ani, transferul între generaţii nu mai are loc din cauza migraţiei masive a
tinerilor, iar agricultorii sunt doar în parte organizaţi în structuri asociative. Cercetarea şi
dezvoltarea lipsesc cu desăvârşire, deşi există încă nostalgia unor ferme mari, deosebit de
eficiente, din epoca trecută, la nivelul UAT Predeşti (pomicole) si UAT Işalniţa
(legumicole) - vestitele sere de legume şi flori, unele dintre cele mai mari din Europa.
În ceea ce priveste viile şi pepinierele viticole, acestea ocupă o suprafaţă de 1.068
ha, iar livezile şi pepinierele pomicole ocupă o suprafaţă de 1.019 ha. Pădurile şi vegeraţia
forestieră reprezintă 11% din suprafaţa totală a teritoriului, acoperind 10.059 ha.
Total
suprafaţă
teritoriu in
hectare

Suprafaţa
agricolă

Suprafaţ
a arabilă

Păşuni

89.589 ha

73.355

52.147

18.191

Fâneţe

Vii şi
pepiniere
viticole

Livezi şi
pepiniere
pomicole

Păduri şi
altă
vegetaţie
forestieră

Ape,
bălţi

930

1.068

1.019

10.059

660

% din supraf.
82%
58%
20%
1%
1%
1%
11%
1%
totală
Sursa datelor: I.N.S Direcţia Regională de Statistică Dolj şi Direcţia Judeţeană de Statistică Mehedinţi

Teritoriul GAL „Colinele Olteniei” încă se confruntă cu probleme şi nevoi în
atingerea potenţialului său economic. Economia locală este strâns legată de activitatea
din sectorul agricol (în mare parte de subzistenţă) care predomină în această zonă.
Unităţile active în care este ocupată populaţia din teritoriu acoperă, în general, industria
prelucrătoare, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, distribuţia apei,
salubritate, gestionarea deşeurilor, construcţii, comerţ cu ridicata şi amănuntul,
repararea autovehiculelor, transport, depozitare şi activităţi de poştă şi curier, hoteluri şi
restaurante, informaţii şi comunicaţii, tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de
servicii, sănătate, asistenţă socială şi alte activităţi de servicii colective, sociale şi
personale, agricultură, silvicultură şi pescuit. Analizând comparativ datele statistice
oficiale de la direcţiile judeţene de statistică, în anul 2004 erau înregistrate un număr de
aproximativ 170 de unităţi active la nivelul GAL „Colinele Olteniei”, în 2010 puţin peste
200, iar până în anul 2014 numărul acestora a crescut la 277 - cu un număr total de 1195
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salariaţi. Cifra de afaceri la nivelul GAL „Colinele Olteniei” pentru anul 2014 a fost de
953.669.968 lei, conform datelor din evidenţa I.N.S Direcţia Regională de Statistică Dolj şi
Direcţia Judeţeană de Statistică Mehedinţi.
Sectorul serviciilor şi activităţilor sociale este gestionat de primării, acesta vizând
populaţia îmbătrânită, bolnavă, în şomaj, săracă, vulnerabilă şi marginalizată social, toate
cele 17 autorităţi locale având servicii de asistenţă socială pentru grupurile
dezavantajate. Totuşi, administraţia publica, prin bugetele sărace pe care le are la
dispoziţie, este încă ineficientă, însă un aport important în acest sens îl au şi societatea
civilă, prin biserică şi organizaţiile neguvernamentale care se implică la nivel local.
Accesul la servicii şi infrastructură publică pentru populaţie, in cea mai mare
parte a teritoriului GAL, rămâne cu mult în urma zonelor urbane Craiova şi Filiaşi.
Majoritatea localităţilor au acces la servicii medicale de bază, învăţământ primar şi
infrastructură pentru practicarea sportului. În decursul ultimilor ani, infrastructura
medicală a fost dezvoltată şi serviciile medicale au fost diversificate, astfel:

Depozite
farmaceutice

Laboratoare
medicale

Laboratoare
de tehnica
dentara

Alte tipuri de
cabinete
medicale

privat

public

privat

public

privat

public

privat

0
1

5
5

0
0

0
0

0
0

1
7

0
0

0
10

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
1

0
0

Farmacii

Puncte
farmaceutice

1
5

Cabinete
stomatologic
e
Cabinete
medicale de
specialitate

public

26
24

privat

0
2

public

0
0

privat

0
0

public

1
0

privat

0
0

privat

0
2

public

public

0
0

privat

privat

2
0

public

public

Cabinete
medicale de
familie

privat

Cabinete
medicale de
medicină
generala

public

Centre de
sănătate

privat

Unităţi
medicosociale
public

Dispensare
medicale
privat

2003
2014

public

Anul

UNITATI SANITARE LA NIVELUL TERITORIULUI GAL COLINELE OLTENIEI

Sursa datelor: I.N.S Direcţia Regională de Statistică Dolj şi Direcţia Judeţeană de Statistică Mehedinţi

Sectorul educaţional a cunoscut şi el modificări de-a lungul ultimilor ani, ca o
consecinţă directă a schimbărilor demografice (natalitate scăzută şi plecări masive), însă
fiecare localitate are la nivelul său cel puţin o instituţie de învăţământ, însă, în marea
majoritate a cazurilor, cu o infrastructură uzată fizic şi depăşită moral. Ca număr de
unităţi de învăţământ, situaţia generală la nivelul GAL se prezintă astfel:
STRUCTURA UNITATILOR SCOLARE LA NIVELUL TERITORIULUI GAL COLINELE OLTENIEI

Anul
2003
2014

Preşcolar
2
0

Primar si gimnazial
(inclusiv învăţământ special)
25
16

Primar
şi gimnazial
0
16

Liceal

Profesional

0
1

0
0

Sursa datelor: I.N.S Direcţia Regională de Statistică Dolj şi Direcţia Judeţeană de Statistică Mehedinţi

O provocare permanentă o reprezintă atragerea tinerilor înapoi în localităţile
natale şi încurajarea celor rămaşi să nu plece, drept care s-a investit în ultimul timp în
infrastructura de agrement, la nivelul GAL „Colinele Olteniei” existând un număr total de
36 de terenuri de sport şi un număr de 63 de săli de sport.
În ceea ce priveşte patrimoniul arhitectural şi cultural, GAL „Colinele Olteniei”
are in vedere păstrarea şi conservarea moştenirii şi identităţii culturale specifice
teritoriului. Aici sunt înregistrate un număr de 55 de obiective de interes naţional şi local
(54 în judeţul Dolj şi unul în judeţul Mehedinţi), conform Listei Monumentelor Istorice
2015, anexă la Ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015 (Monitorul Oficial al României,
Partea I, Nr. 113 bis, 15.02.2016).
Moştenirea istorică şi culturală a zonei constă în situri arheologice, aşezări-sat,
cetăţi, biserici şi cule, şi o serie de muzee care păstrează vii crâmpeie din vremurile de
mult apuse - obiecte vechi, mărturii ale meşteşugurilor populare locale, straie populare
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tradiţionale, scoarţe şi covoare specifice zonei etc. Tot ca parte a acestei moşteniri au
rămas şi o serie de obiceiuri din străbuni şi vechi sărbători.
1.
Prezentarea populaţiei teritoriului GAL „Colinele Olteniei”
Dimensiunea demografică este elementul cheie al analizei, deoarece populaţia este
atât factor de consum, cât şi factor de acţiune, fiind atât motorul, cât şi beneficiarul final
al dezvoltării regiunii. Aceasta a fost analizată sub aspect cantitativ, structural şi evolutiv.
Teritoriul acoperit de GAL „Colinele Olteniei” are o populaţie stabilă totală de
33.029 locuitori, conform datelor statistice pentru anul 2011 (în scădere faţă de anul
2002, când se înregistrau 37.875 locuitori), încadrându-se, astfel, între limitele prevăzute
de programul LEADER (10.000 – 100.000 locuitori). Conform datelor statistice recente, la
nivelul anului 2015, populaţia număra 32.465 locuitori, putându-se observa în continuare o
tendinţă de scădere a acesteia. Raportând populaţia totală la suprafaţa teritoriului GAL,
de 896 km2, rezultă o densitate a populaţiei de aproximativ 37 locuitori/km2,
încadrându-se astfel în limita de 75 locuitori/km2.
Anul 2002

Anul 2011

Total populaţie
judeţ Dolj

Total populaţie teritoriu
Colinele Olteniei

Total populaţie
judeţ Dolj

Total populaţie teritoriu
Colinele Olteniei

734.231

37.875

660.544

33.029

Sursa datelor: I.N.S Direcţia Regională de Statistică Dolj şi Direcţia Judeţeană de Statistică Mehedinţi

Ca efect al migraţiei multor tineri către oraşe sau
în afara graniţelor ţării în căutarea unui loc de
muncă şi a unor condiţii de trai decente, există o
puternică tendinţă de îmbătrânire a populaţiei la
nivelul teritoriului GAL. În 2011 sporul natural a
fost negativ (-430), o pondere însemnată a
populaţiei reprezentând-o persoanele cu vârsta
peste 65 de ani şi, deşi soldul migrării este pozitiv
la nivelul anului 2011 (+144), analizând perioada cuprinsă între 2002 şi 2011, se poate
observa că teritoriul a înregistrat o regresie demografică semnificativă (-4846). Populaţia
stabilă, pe grupe de vârstă, conform recensământului populaţiei din anul 2011, este
reprezentată astfel:
Segmentul de vârstă

0-24 ani

25-64 ani

Peste 65 de ani

Numărul de persoane

8600

16191

8238

Sursa datelor: I.N.S Direcţia Regională de Statistică Dolj şi Direcţia Judeţeană de Statistică Mehedinţi

Situaţia comparativă între anii 2002 şi 2011 a evoluţiei principalilor indicatori
demografici aferenţi arealului GAL „Colinele Olteniei” este următoarea:
GAL
„Colinele
Olteniei”

Populaţie
2002

2011

Evoluţie /
regresie
2002-2011

Plecări
2002

2011

Stabiliri
2002

2011

Natalitate
2002

2011

Mortalitate
2002

2011

TOTAL:
37875 33029
-4846
771 459 659 603 386 266 875 696
Sursa datelor: I.N.S Direcţia Regională de Statistică Dolj şi Direcţia Judeţeană de Statistică Mehedinţi

Luând comparativ în considerare populaţia arealului GAL”Colinele Olteniei” şi
totalul populaţiei judeţului Dolj, se observă că acest regres demografic s-a manifestat
proporţional – ponderea GAL rămânând la un nivel de 5%, atât la nivelul anului 2002, cât
şi la nivelul anului 2011.
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CAPITOLUL II - Componenţa parteneriatului
Parteneriatul GAL Colinele Olteniei include un număr de 61 membri (A se vedea
Anexa 3). Din aceştia 18 sunt entităţi publice (17 UAT-uri comunale şi 1 UAT judeţeanDOLJ), reprezentate de instituţiile publice administrative – primării şi consiliu judeţean –
cu experienţă şi expertiză în probleme de dezvoltare economică, socială, culturală, mediu
înconjurător - însumează 29,5 % din totalul partenerilor. 33 entităţi aparţinând sectorului
privat, IMM-, PFA, II, IF, fermieri, grupuri de fermieri, cu experienţă şi expertiză în afaceri
agricole şi neagricole, însumează 54,1 % din totalul partenerilor. 7 entităţi provenite din
societatea civilă, respectiv ONG si Biserică (unitate de cult), specializate pe domenii şi cu
experienţă şi expertiză în probleme de dezvoltare comunitară şi voluntariat, însumează
11,5% din totalul partenerilor. 3 persoane fizice, resursă umană calificată cu experienţă şi
expertiză în probleme de asistenţă socială, situaţii de urgenţă şi administraţie, însumează
4,9% din totalul partenerilor. Toţi partenerii posedă capacitate administrativă şi financiară
adecvată pentru a administra sprijinul oferit prin programul LEADER şi a asigura finalizarea
cu succes a operaţiunilor (proiectelor). Esenţa parteneriatului astfel format este
capacitatea acestuia de a stimula crearea unor alianţe locale care să mobilizeze sprijinul
în jurul unor obiective comune, să le consolideze capacitatea de a concepe o procedură de
selecţie nediscriminatorie şi transparentă în ceea ce privesc operaţiunile şi selectarea
acestora.
Această asociere de instituţii şi persoane este practic nucleul resursă pentru
susţinerea dezideratelor de dezvoltare a teritoriului, grupul obştesc de iniţiativă,
conexiunea directă cu locutorii şi problemele acestora. De asemenea, el este în acelaşi
timp cel mai important evaluator şi identificator al nevoilor locale; are la îndemână, prin
GAL şi graţie programului LEADER, resursele şi mecanismele necesare pentru edificarea
schimbării, a relaţiilor şi conştiinţei comunitare. Ca promotor al dezvoltării teritoriale,
pentru a răspunde nevoilor neacoperite identificate, parteneriatul GAL Colinele Olteniei
se mobilizează pentru întărirea cooperării teritoriale dintre actorii reprezentativi în scopul
îmbunătăţirii şi susţinerii investiţiilor şi serviciilor publice (responsabilitatea APL),
iniţiatelor private (SRL; PFA; PFI, II, fermieri), precum şi a implicării societăţii civile
(ONG, Biserică, persoane fizice) în atingerea scopului declarat al implementării Strategiei
locale, acela al unor condiţii de viaţă mai bune locutorilor, premergător etapei de
construire a unei comunităţi teritoriale omogene, viabile şi sustenabile. Dezvoltarea
instituţională a GAL Colinele Olteniei va avea la bază un mod de relaţionare inovativ
partenerial şi participativ de cooperare şi transpunere în practică de jos în sus, sub
responsabilitatea comună, a planului de acţiune al Strategiei de Dezvoltare Locală a cărei
ţintă finală, la orizontul anului 2023 sa fie un teritoriu vizibil schimbat în bine. Toate
părţile, parteneri cu drepturi depline sunt interesate în participarea la oportunitatea de
dezvoltare teritorială oferită de Programul LEADER şi consimt să lucreze pe baza acordului
semnat, în dialog instituţional constructiv, participativ şi dinamic prin schimb de
informaţii, consultare, negociere pentru accesarea de resurse în scopul avantajului şi
contribuţiei proprii la dezvoltarea comunităţii locale şi a teritoriului.
Parteneriatul prin reprezentanţii săi şi având la bază experienţa LEADER 2007-2013
va promova, implementa, dezvolta şi susţine Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Colinele
Olteniei, aşa cum a aprobat-o, iar individual, entităţile vor propune GAL proiecte sau
intervenţii la nivel microsocial teritorial, legitimate de aceleaşi valori comune, cooperarea
în beneficiul reciproc şi pentru binele comunităţii.
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Interesul şi implicarea partenerilor GAL Colinele Olteniei în dezvoltarea
teritoriului conform axelor de orientare strategică
Interes colectiv, implicare sector public, cele 18 -APL –uri orientare strategica
(AXA 1, AXA 2, AXA3)
Promovarea unei dezvoltări rurale echilibrate şi atractive în special pentru tineri,
pentru reîntoarcerea la sat a acestora în scopul efectuării transferului între generaţii asigurarea de către APL a serviciilor publice de interes general local, de calitate pentru
populaţie, 33029 locuitori;
Interes colectiv, implicare sector privat importanta strategica (AXA 2, AXA 3)
Dezvoltarea globală a teritoriului şi măsuri pentru dezvoltarea în plan local a unei
economii diversificate durabile, crearea de locuri de muncă şi reducerea sărăciei
locuitorilor. Îmbunătăţirea performanţei firmei, acces la inovaţie, dotări moderne pentru
creşterea veniturilor din afacerile locale;
Interes colectiv, implicare sector privat, agricultori, fermieri importanta
strategica (AXA 2)
Reducerea gradului de sărăcie şi a riscului de excluziune socială prin modernizarea
agriculturii, deblocarea potenţialului economic agricol al teritoriului GAL şi depăşirea
nivelului scăzut de profesionalizare al fermierilor cu ferme mici şi al proprietarilor de
terenuri agricole pretabile acestora;
Interes colectiv, implicare sector privat importanta strategica (AXA 2)
Atragerea tinerilor către sate şi integrarea lor ca agricultori în economia şi implicit
piaţa locală de muncă, dezvoltarea unei afaceri proprii inovative în agricultură, crearea
de noi locuri de muncă în spaţiul rural;
Interes colectiv, implicare sector privat, fermieri importanta strategica (AXA 2)
Stimularea si consolidarea dezvoltării teritoriului sprijinirea sectorului agricol din
teritoriul GAL pentru acces la valorificarea pe piaţa liberă a produselor rezultate din
fermele proprii;
Interes colectiv, implicare societatea civilă cu activitate în domenii diverse,
domeniul social fiind de orientare strategică (AXA 1)
Reprezentare şi vizibilitate în viaţa publică, sprijin în probleme specifice, dorinţa
de a participa activ la transformarea comunităţii oferind în mod special ajutor în
promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei care se perpetuează în rândul
categoriilor sociale sărace şi defavorizate din mediul rural GAL Colinele Olteniei.
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CAPITOLUL III - ANALIZA SWOT GAL „COLINELE OLTENIEI”

ANALIZA SWOT – TERITORIU
un teritoriu omogen cu resurse încă de exploatat ce trebuie rapid valorizat
Puncte tari:
Puncte slabe:
Resurse naturale valorificabile;
Teritoriu cu populaţie săracă datorită
Calitatea deosebită a solului favorabilă
deşertificării şi migraţiei în străinătate,
agriculturii;
IDUL mediu teritoriu =41,26;
Reţeaua hidrografică este bogată;
Şomaj ridicat datorita restructurării
Relieful colinar şi clima temperată sunt
economice;
propice locuirii şi turismului;
Infrastructura rurală de bază slab
Accesibilitatea ridicată;
dezvoltată (drumuri comunale, tratarea
Existenţa infrastructurii de transport aerian
apei reziduale, gaze), lipsa resurse publice
în vecinătatea teritoriului;
financiare;
Existenta infrastructurii de telecomunicaţii
Infrastructura turistică insuficient
Apropierea de municipiile Craiova, Filiaşi şi
reprezentată;
Turnu Severin;
Acces limitat la serviciile publice de bază
Existenţa unei identităţi cultural – istorice
destinate populaţiei (sănătate);
bine definite şi a unui patrimoniu cultural
Neatractivitate teritoriala pentru revenirea
antropic bogat;
şi stabilirea tinerilor la sate şi dezvoltarea
Prezenţa în teritoriul “Colinele Olteniei” a
de afaceri;
unor arii protejate şi a 2 situri Natura 2000.
Starea precară a unor sectoare de drum ce
Existenta teritoriului in Masterplanul de Apa fac legătura între localităţi, în special
Existenta teritoriului in Masterplanul de
drumuri comunale;
Deseuri;
Practici agricole sau ne-agricole
Existenta strategiilor locale de dezvoltare
neconforme ce generează poluarea solului;
economică si socială a comunităţii.
Interesul destul de scăzut şi lipsa resurselor
financiare pentru punerea în valoare a
patrimoniului cultural şi istoric;
Oportunităţi:
Ameninţări:
Încadrarea geografică a teritoriului „Colinele Degradarea continuă a infrastructurii locale
Olteniei” în aria de eligibilitate a PNDR,
(datorită lipsei fondurilor pentru investiţii
continuarea Programului LEADER
şi mentenanţă);
Experienţa dobândită in urma finanţării
Tendinţa de îmbătrânire a populaţiei, ceea
Planului de Dezvoltare Locala in etapa
ce va duce la creşterea nevoilor in
trecuta.
susţinerea agriculturii în domeniul
Dezvoltarea rapidă a infrastructurii de apă,
asistenţei sociale si a serviciilor de
apă uzată si de colectare deşeuri la sate prin sănătate;
master planurile de apa si deşeuri;
Migraţia tinerilor către oraş sau străinătate
Potenţial de a sprijini sistemele agricole cu
Inexistenta unor politici viabile pentru
înaltă valoare naturală
protectia mediului si conservarea resurselor
Posibilitatea dezvoltării de pieţe pentru
naturale;
produsele agricole tradiţionale;
Degradarea obiectivelor de patrimoniu
Existenţa ariilor protejate, potenţial turistic datorită lipsei de fonduri pentru păstrarea
Existenţa fondului forestier (pădurea, fondul şi/sau renovarea lor;
cinegetic, fondul piscicol şi vegetaţia
Scăderea interesului tinerilor pentru
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forestieră) ;
Strategia naţională privind incluziunea
socială şi reducerea sărăciei 2015-2020 si a
Pachetul Integrat de acţiuni si masuri pentru
combaterea sărăciei.

tradiţiile şi obiceiurile, moştenire culturală
a comunităţilor rurale;
Neaplicarea strategiilor regionale şi
judeţene ar putea genera o neaplicare a
strategiilor locale, cu influenţă asupra
dezvoltării de ansamblu a teritoriului.

ANALIZA SWOT – POPULATIE
oamenii simpli, înţelepţi, modeşti, harnici care au nevoie de bunăstare, grijă şi confort
Puncte tari:
Puncte slabe:
Structura pe sexe echilibrată ;
Proces continuu de depopulare;
Mediul rural nealterat (ambiental, cultural,
Densitate scăzută a populaţiei;
istoric, natural) ;
Spor natural negativ (-430) INS 2011;
Forţa de muncă ieftină, in general
Soldul migrărilor de domiciliu este
necalificată, cu experienţă în muncile
pozitiv (144) INS 2011;
agricole;
Proces accentuat de îmbătrânire a
Viaţa activă a locuitorilor, păstrarea
populaţiei in raport cu tinerii, mai mult
obiceiurilor si tradiţiilor, existenţa
de jumătate sunt persoane peste 50 ani;
ansamblurilor folclorice locale;
Populaţia masculină favorizată în
Scoli si programe de tip "after-school";
categoria persoanelor ocupate/active,
Existenta si funcţionarea la nivel local a unor
marea majoritate a femeilor sunt
asociaţii cu statut ONG care activează pentru
casnice;
susţinerea unor activităţi specifice.
Spirit antreprenorial scăzut atât in
domeniul agricol cat si neagricol si lipsă
de calificare;
Nivel educaţional scăzut, interes scăzut
pentru şcoală, scoli în pericol de
desfiinţare, număr mic copii de vârstă
şcolară si preşcolară
Nivel scăzut al oportunităţilor de
ocupare;
Participare civică scăzută la viaţa
comunităţii.
Oportunităţi:
Ameninţări:
Valorificarea la maximum a sprijinului
Îmbătrânirea accentuata a populaţiei va
financiar acordat prin PNDR de către
pune presiune pe servicii sociale;
populaţie, fermieri, producători, asociaţii;
Perpetuarea fenomenului de muncă la
Creşterea interesului politicilor publice pentru negru;
dezvoltarea mediul rural si a identităţii
Neimplicarea femeilor în viaţa economică
acestuia (investiţii publice + menţinere si
şi socială si menţinerea lor „la cratiţă”;
dezvoltare obiceiuri, tradiţii, festivaluri,
Migraţia forţei de muncă calificate spre
turism rural);
oraş (navetism) si spre exteriorul tarii;
Existenta programelor de finanţare europene
Subestimarea sistemului educaţional;
care ţintesc resursele umane din mediul rural
Pierderea identităţii locale şi
;
intensificarea fenomenului imigraţionist
Posibilitatea creării de locuri de muncă în
în rândul tinerilor.
domenii non-agricole prin noul program
guvernamental de impulsionare a dezvoltării
unei clase de mijloc rurale.
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ANALIZA SWOT - ACTIVITATI ECONOMICE
venituri sporite şi servicii cotidiene pentru populaţie prin activităţi economice
diversificate
Puncte tari:
Puncte slabe:
Existenţa unor agenţi economici ce
Deficit de identitate economica a
reprezintă peste 50% din cifra de afaceri
teritoriului, agricultura rămânând prima
totala a teritoriului Gal-ului care îşi pot
activitate economică la sat;
extinde activitatea, 277 unităţi active cu
Restructurarea combinatului de
trend crescător dar de talie mică;
Electrocentrale Işalniţa deoarece energia
Teritoriul Grupului de Acţiune Locală
electrică produsă în sistem clasic cu
prezintă potenţial agricol semnificativ
cărbune nu mai are loc în Sistemul Energetic
pentru culturi şi zootehnie;
Naţional fiind costisitoare si înlocuită de
Există de asemenea potenţial pentru
energia hidro şi cea regenerabilă ;
dezvoltarea de activităţi de procesare
Deşi numărul unităţilor economice active a
pentru industria alimentară;
crescut cifra de afaceri cunoaşte fluctuaţii
Există deschidere la nivel politic şi
de creştere şi descreştere;
decizional de susţinere a investiţiilor
Număr redus de salariaţi raportat la totalul
private în zonă;
întreprinderilor active de pe teritoriul
Exista experienţă profesională si spaţii de
Grupului de Acţiune Locală, cu excepţia
producţie şi furnizare de energie electrică
localităţii Işalniţa din zona peri-urbană unde
şi termică din surse convenţionale
urmează de asemenea disponibilizări;
(carbune).
Număr redus de agenţi economici în
sectoarele de servicii pentru populaţie şi
industrie, majoritatea activând in comerţ;
Sectorul economic se bazează aproape în
exclusivitate pe agricultură, comerţ şi
microîntreprinderile locale de producţie la
scara mica ex. panificaţie, materiale
plastice, construcţii metalice si de servicii
ex. cazare-hotel, alimentaţie publică şi
construcţii.
Oportunităţi:
Ameninţări:
Bănci şi agenţii de microcreditare – oferte
Reducerea numărului populaţiei apte de
variate pentru creditare;
muncă şi inadecvarea calificării pot genera
Scheme de finanţare în derulare şi în
deficit de forţă de muncă şi implicit
aşteptare, prin Programul National de
creşterea costurilor de personal pentru
Dezvoltare Rurală pentru
întreprinderile din zonă;
microîntreprinderi;
Extinderea zonei metropolitane a
Condiţii favorabile pentru practicarea unei
Municipiului Craiova;
agriculturi moderne dincolo de cea de
Dificultăţi în accesarea fondurilor
subzistenţă;
nerambursabile care limitează accesul
FEADR – GAL; finanţarea proiectelor de
microîntreprinderilor la finanţare.
diversificare a activităţilor economice,
instalarea tinerilor fermieri, dezvoltarea
turismului, modernizarea exploataţiilor
agricole;
Existenţa zonei Natura 2000 poate constitui
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un punct de pornire pentru a favoriza
dezvoltarea sectorului de turism şi servicii.
ANALIZA SWOT - AGRICULTURA si ZOOTEHNIA
Paşi de la agricultura de subzistenţă la agricultura modernă, inovativă
Puncte tari:
Puncte slabe:
Principala activitate economică aducătoare Forţă de munca activă dar necalificată;
de venituri pentru populaţie în teritoriul
Fragmentarea suprafeţelor agricole şi
GAL;
rezistenţa la asociere;
Teritoriul Grupului de Acţiune Locală
Nivel de eficientă economică foarte scăzut;
prezintă potenţial agricol semnificativ în
Posibilităţi reduse de valorificare a
sectoarele de producţie;
produselor agricole de ferma;
Tradiţie si experienţă îndelungată in
Calitatea produselor alimentare si
sectorul vegetal, legumicultură,
agroalimentare necertificata;
pomicultură, zootehnie;
Desfiinţarea marilor unităţi productive şi de
Existenţa forţei de muncă experimentate în cercetare de tip agricol;
agricultură;
Existenţa unor suprafeţe cu destinaţie
Zootehnia bine dezvoltată în teritoriu si
agricolă necultivate timp de mai mulţi ani
tradiţii în creşterea pasărilor, bovinelor,
consecutivi;
caprinelor;
Investiţii insuficiente în agricultură;
Posibilitatea de creditare a investiţiilor si
Înzestrare tehnică foarte slabă a
iniţiativelor în agricultura;
fermierilor;
Posibilităţi de conversie de la agricultura
Număr foarte redus de asociaţii de valoare
convenţională la agricultura ecologica.
adăugată pentru produsele agricole,
legume – fructe.
Oportunităţi:
Ameninţări:
Existenţa unor asociaţii profesionale şi a
Degradarea solurilor;
unor organisme de sprijin a producătorilor;
Capacităţile reduse de prelucrare si
Posibilitatea accesării fondurilor europene
valorificare a producţiei agricole;
pentru finanţarea agriculturii;
Preocuparea insuficientă pentru
Existenţa cadrului legislativ pentru
exploatarea raţională a islazurilor,
întemeierea şi dezvoltarea exploatărilor
concretizată în randamentul scăzut al
agricole;
acestora şi posibilitatea extinderii
Sprijin oferit Camera Agricolă judeţeană cu îmbolnăvirilor la animale;
privire la accesarea fondurilor europene;
Numărul de concurenţi în creştere pentru
Existenţa Planului Naţional Strategic pentru produsele agroalimentare de pe piaţa
Dezvoltarea Rurală.
Uniunii Europene.

13

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ
a Grupului de Acţiune Locală „Colinele Olteniei” – LEADER 2014-2020

ANALIZA SWOT - ORGANIZAREA SOCIALĂ ŞI INSTITUŢIONALĂ
Perspective de cooperare si acţiuni colective
pentru realizarea de structuri sociale instituţionalizate
Puncte tari:
Puncte slabe:
Vocaţie partenerială demonstrată a
Repartizarea inegală a vieţii asociative în
autorităţilor locale, deschidere către
interiorul comunităţilor teritoriale,
asociere şi parteneriate cu societatea civilă; Sector redus al asocierii în domeniul vieţii
Existenţa Asociaţiei GAL Colinele Olteniei,
sociale doar World Vision internaţional;
parteneriat public privat cu activitate de 3
Lipsă activitate asociativă în domeniul
ani pentru mobilizarea mai buna a
promovării moştenirii de patrimoniu şi
potenţialului de dezvoltare sociala,
cultural-istorice;
economica si culturala la nivel local
Lipsă cooperări intersectoriale între ONG,
Existenta asocierilor de tip intercomunitar
de regulă apar in parteneriat bicefal;
între administraţiile publice locale din zonă; Lipsă consultare în elaborarea politicilor
Parteneriat activ între autorităţile publice şi publice între APL şi societatea civilă;
Biserică, important în spaţiul rural;
Capacitate redusă de cofinanţare a
Existenţa ONG profesionale, active cu
proiectelor din partea APL;
activitate specifică spaţiului rural ;
Lipsa mecanismelor de informare şi
Existenţa unui ONG internaţional activ, cu
consultare a populaţiei.
experienţă de 10 ani pe teritoriul GAL,
World Vision, posedă expertiză de nivel
înalt.
Oportunităţi:
Continuarea programul LEADER al Uniunii
Europene şi a sprijinului din fondurile
structurale;
Prezenţa pe teritoriul GAL a unei comune
industrializate, cu buget ridicat şi potenţial
mare de dezvoltare care poate ajuta;
Posibilitatea de promovare a schimbului de
experienţă, de expertiză şi de diseminare a
exemplelor de bună practică;
Existenţa unor strategii la nivelul judeţului
Dolj si Mehedinţi cu viziune pe termen lung;
Existenţa programelor de finanţare
europeană cu complementaritate destinate
sprijinirii iniţiativelor de dezvoltare locale.

Ameninţări:
Îmbătrânirea populaţiei, scăderea
interesului persoane tinere in a dezvolta
spirit de iniţiative;
Lipsa culturii civice si a culturii asociative
Locuitorii spaţiului rural nu sunt instruiţi cu
privire la avantajele vieţii asociative;
Constrângeri bugetare la nivelul APL în
asigurarea protecţiei sociale;
Ineficienţa utilizării fondurilor, proiecte ne
sustenabile şi ameninţarea cu posibila
retragere a unor finanţatori;
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CAPITOLUL IV - Obiective, Priorităţi şi Domenii de Intervenţie
Obiective de dezvoltare
Priorităţi de dezvoltare
rurala SDL GAL Colinele
rurala SDL GAL Colinele
Olteniei
Olteniei
(Conformitate cu
(Conformitate cu
regulamentul UE nr.
regulamentul UE nr.
1305/2013 art.4)
1305/2013, art.5)
Obiective transversale: Mediu si Climă, Inovare

Domenii de intervenţie SDL
GAL Colinele Olteniei
(Conformitate cu
regulamentul UE nr.
1305/2013, art.5)

DI6BÎncurajarea dezvoltării
locale în zonele rurale

DI6B Încurajarea dezvoltării
locale în zonele rurale
Obiectivul 3. Obținerea unei
dezvoltări teritoriale
echilibrate a economiilor și
comunităților rurale,
inclusiv crearea și
menținerea de locuri de
muncă

Obiectivul 1 Favorizarea
competitivităţii agriculturii

P6. Promovarea incluziunii
sociale, reducerea
sărăciei şi dezvoltarea
economică în zonele rurale

P3. Promovarea organizării
lanţului alimentar, inclusiv
procesarea şi
comercializarea produselor
agricole, a bunăstării
animalelor și a gestionării
riscurilor în agricultură

P2. Creşterea viabilităţi
exploataţiilor și a
competitivităţii tuturor
tipurilor de agricultură în
toate regiunile și
promovarea tehnologiilor
agricole inovative și a
gestionării durabile a
pădurilor
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DI6A Facilitarea
diversificării, a înființării și
dezvoltării de întreprinderi
mici precum și crearea de
locuri de muncă.

DI3A Îmbunătăţirea
competitivității
producătorilor primari
printr-o mai bună integrare
a acestora în lanțul
alimentar prin intermediul
schemelor de calitate, al
creșterii valorii adăugate a
produselor agricole, al
promovării pe piețele locale
și în cadrul circuitelor scurte
de aprovizionare, al
grupurilor și organizațiilor
de producători și al
organizațiilor
interprofesionale
DI2B Facilitarea intrării în
sectorul agricol a unor
fermieri calificați
corespunzător și, în special,
a reînnoirii generațiilor
DI2A Îmbunătăţirea
performanţei economice
tuturor exploatațiilor
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agricole și facilitarea
restructurării și modernizării
exploatațiilor în vederea
creșterii participării pe piață
și a orientării spre piață,
precum și a diversificării
activităților agricole
Logica intervenţiei:
Priorităţi de
dezvoltare
rurală

Domenii de
intervenţie

Măsuri

Indicatori de
rezultat

DI6B Încurajarea
dezvoltării locale în
zonele rurale

M1Sprijinirea
investitiilor de
utilitate
publica pentru
dezvoltarea
economică şi
socială a
teritoriului
GAL

Populaţie
netă care
beneficiază
de servicii/
infrastructuri
îmbunătăţite
= minim
10.000
locuitori

DI6B Încurajarea
dezvoltării locale în
zonele rurale

M2 Servicii
sociale pentru
categoriile
sociale
defavorizate/
cu risc de
sărăcie/cu
dizabilităţi/
excluziune
socială din
teritoriul GAL
Colinele
Olteniei

Populaţie
netă care
beneficiază
de servicii/
infrastructuri
îmbunătăţite
= minim
2000
locuitori

DI6A Facilitarea
diversificării, a
înființării și a
dezvoltării de
întreprinderi mici
precum și crearea de
locuri de muncă

M3 Sprijinirea
creării de noi
activităţi
economice
neagricole

Locuri de
muncă
create =
minim 3

Obiectivul de
dezvoltare
rurală 3

Obținerea unei
dezvoltări
teritoriale
echilibrate a
economiilor și
comunităților
rurale, inclusiv
crearea și
menținerea de
locuri de
muncă

Obiective
transversale
Obiectivul de
dezvoltare
rurală 1

P6. Promovarea
incluziunii
sociale,
reducerea
sărăciei şi
dezvoltarea
economică în
zonele rurale

Mediu si Climă, Inovare
Priorităţi de
dezvoltare
rurală
P3. Promovarea
organizării
lanţului

Domenii de
intervenţie
DI3A Îmbunătăţirea
competitivității
producătorilor
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Măsuri

Indicatori de
rezultat

M4
Încurajarea
investiţiilor în

Numărul de
exploataţii
agricole care
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Favorizarea
alimentar,
competitivităţii inclusiv
agriculturii
procesarea şi
comercializarea
produselor
agricole, a
bunăstării
animalelor și a
gestionării
riscurilor în
agricultură

P2. Creşterea
viabilităţi
exploataţiilor, a
competitivităţii
tuturor tipurilor
de agricultură în
toate regiunile și
promovarea
tehnologiilor
agricole
inovative și a
gestionării
durabile a
pădurilor

Obiective
transversale

primari printr-o mai
bună integrare a
acestora în lanțul
agroalimentar prin
intermediul
schemelor de
calitate, al creșterii
valorii adăugate a
produselor agricole,
al promovării pe
piețele locale și în
cadrul circuitelor
scurte de
aprovizionare, al
grupurilor și
organizațiilor de
producători și al
organizațiilor
interprofesionale
DI2B Facilitarea
intrării în sectorul
agricol a unor
fermieri calificați
corespunzător și, în
special, a reînnoirii
generațiilor

sectorul de
primesc
procesare şi
sprijin =
comercializare minim 1
a produselor
agricole şi
pomicole

M5 Sprijinirea
agricultorilor
tineri

Numărul de
exploataţii
agricole/
beneficiari
sprijiniţi
=minim 1

DI2AÎmbunătăţirea
performanţei
economice tuturor
exploatațiilor
agricole și facilitarea
restructurării
exploatațiilor în
vederea creșterii
participării pe piață
și a orientării spre
piață precum și a
diversificării
activităților agricole

M6 Sprijinirea
fermelor mici

Numărul de
exploataţii
agricole/
beneficiari
sprijiniţi
=minim 2

Mediu, Inovare
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CAPITOLUL V - Prezentarea măsurilor
Demonstrarea valorii adăugate
Caracterul integrat şi inovator

FIŞA MĂSURII
SPRIJINIREA INVESTITIILOR DE UTILITATE PUBLICA SI A SERVICIILOR LOCALE
PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMICA SI SOCIALA A TERITORIULUI GAL COLINELE
OLTENIEI – CODUL MĂSURII - M1/6B
Tipul măsurii:☒ INVESTIŢII
☐ SERVICII
☐ SPRIJIN FORFETAR
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia şi a
contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele
transversale şi a complementarităţii cu alte măsuri din SDL
Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii, un factor determinant îl constituie
modernizarea şi extinderea infrastructurii fizice rurale de bază şi modernizarea serviciilor
publice pentru populaţia din mediul rural, care influenţează în mod direct dezvoltarea
activităţilor sociale, culturale, economice şi implicit în crearea de oportunităţi
ocupaţionale, Una din problemele de bază ale infrastructurii la nivelul localităţilor din
mediul rural de pe teritoriul GAL o constituie lipsa de spaţii de recreere precum şi lipsa
unei infrastructuri de transport/ socială la standarde.
Măsura are drept scop să contribuie la asigurarea infrastructurii necesare pentru
teritoriul GAL, în vederea îmbunătăţirii mediului de viaţă în ansamblul său, în scopul de a
motiva cetăţenii şi organizaţiile locale să caute oportunităţi pentru dezvoltarea acestei
zone , precum şi asigurarea accesului la serviciile de bază, a protejării moştenirii
culturale, de mediu si naturale la nivelul localităţilor.
Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii, un factor determinant îl constituie
modernizarea si extinderea infrastructurii fizice de bază care influenţează în mod direct
dezvoltarea activităţilor sociale, culturale si economice si, implicit, crearea de
oportunităţi ocupaţionale. Una din problemele de bază ale infrastructurii de transport o
reprezintă calitatea şi starea de degradare a drumurilor, fapt ce constituie un impediment
în dezvoltarea economică şi turistică a teritoriului GAL .Sistemul de colectare si
depozitare a deşeurilor solide este într-o fază incipientă în zona rurală. Serviciile aferente
de situaţiilor de urgenta, precum si supravegherea video la nivel central sunt slab
dezvoltate in zona. De asemenea, se resimte lipsa de pieţe agroalimentare locale, unde
producătorii pot interacţiona atât cu consumatorii, cât şi cu potenţialii
colectori/procesatori.
În urma analizei SWOT s-a constat că zona GAL are nevoie de o revigorare a
investiţiilor care să contribuie la îmbunătăţirea mediului de viaţă.
Prin această măsură sunt finanţate intervenţii care să stimuleze creşterea şi să
promoveze sustenabilitatea socio-economică şi de mediu a teritoriului GAL COLINELE
OLTENIEI, prin dezvoltarea infrastructurii locale şi a serviciilor de bază (timp liber,
sănătate, cultură, acces la TIC), precum şi prin reînnoirea satelor şi prin activităţile de
restaurare şi modernizare a patrimoniului natural şi cultural al satului şi al peisajului
rural. Se încurajează aşadar investiţiile în infrastructură la scară mică, promovarea
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utilizării energiei regenerabile şi economisirii de energie, sensibilizarea ecologică cu
scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii şi creşterii performanţei de mediu a aşezării respective.
Prezenta măsura contribuie la următoarele obiective de dezvoltare rurală, conform
art. 4 din Reg. (UE) nr. 1305/2013: a) favorizarea competitivităţii agriculturii; b)
asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale şi combaterea schimbărilor climatice;
c) obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale,
inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă.
Măsura de faţă are ca obiective specifice: sprijinirea dezvoltarii teritoriului GAL
COLINELE OLTENIEI; sprijinirea investiţiilor de utilitate publică; accesibilizarea serviciilor
locale.
Măsura contribuie la prioritatea 6 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013,
precum şi la prioritatea O1 P1 DI1A din cadrul SDL.
Totodata măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Nu in ultimul rand, masura contribuie la domeniul de interventie 6B de la art. 5,
Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, legate
de inovare, de protecţia mediului, climă în conformitate cu art. 5 din regulamentul
amintit, astfel:
Inovare: Măsura contribuie la inovare la nivel local prin finanţarea unor servicii
care nu există în teritoriu, astfel având un element de noutate. Sprijinul acordat
dezvoltării infrastructurii la scara mica şi a serviciilor este esenţial pentru dezvoltarea
economică a teritoriul GAL COLINELE OLTENIEI. O infrastructură îmbunătăţită permite
afacerilor din acest spatiu să se dezvolte şi încurajează spiritul antreprenorial şi inovator.
De asemenea, existenţa unei infrastructuri educaţionale funcţionale permite formarea de
generaţii tinere bine pregătite, deschise spre noi oportunităţi şi capabile să aducă inovaţii
şi dezvoltare în zonele rurale.
Protecţia mediului: Măsura contribuie la acest obiectiv transversal prin delimitarea
activităţilor de protecţie a mediului ca şi criteriu de selecţie a proiectelor. Astfel, doar
proiectele care vor îndeplini anumite condiţii de mediu (unele minime obligatorii, altele
de punctaj la selecţie) vor fi finanţate.
Climă: Măsura poate contribui la asumarea angajamentelor privind schimbările
climatic.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura M2 Servicii sociale pentru
categoriile sociale defavorizate/ cu risc de sărăcie/cu dizabilitati/ excluziune socială din
teritoriul GAL
Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura M2 Servicii sociale pentru categoriile
sociale defavorizate/ cu risc de sărăcie/cu dizabilitati/ excluziune socială din teritoriul
GAL, M3 Sprijinirea creării de noi activităţi economice neagricole, măsuri ce contribuie la
îndeplinirea obiectivului 1 Promovarea pe întreg teritoriul GAL a unei economii integrate şi
echilibrate pentru crearea şi menţinerea de locuri de muncă.
2.Valoarea adăugată a măsurii
Valoarea adăugată a măsurii se reflectă în stimularea potenţialului resurselor
locale, în îmbunătăţirea calităţii vieţii, în crearea de locuri de muncă, în ridicarea
nivelului de trai al populaţiei, în dezvoltarea şi ameliorarea condiţiilor social-economice
ale teritoriului GAL COLINELE OLTENIEI, în particular, şi la nivel de regiune, în general.
3.Trimiteri la alte acte legislative
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Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie
2000; Directiva 91/271/CEE; Directiva 98/83/EC; R (UE) nr. 1407/2013; R(UE) nr.
1303/2013; R (UE) nr. 480/2014; R (UE) nr. 808/2014; Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997;
Legea nr. 1/2011; Hotărârea Guvernului nr. 866/2008; Legea nr. 263/2007; Legea nr.
215/2001; Legea nr. 422/2001; Legea nr 489/2006; Hotărârea de Guvern nr 26/2000;
Ordinul nr. 2260 din 18 aprilie 2008; Legea nr. 143/2007, HG 226/2015 privind stabilirea
cadrului general de implementare a masurilor din PNDR .
4.Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)
 Societatea civilă
 Comune
 Asociaţii de comune
 Asociaţii de dezvoltare intercomunitară
5.Tip de sprijin
Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv art.67,
Reg(UE)1303/2013.
 Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plăţile efectiv
 Plăţi în avans, cu condiţia consitituirii unei garanţii bancare sau a unei garanţii
echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, numai in cazul
proiectelor de investiţii
6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile
Tipuri de acţiuni eligibile
 Infrastructură rutieră de interes local şi infrastructură de apă/apă uzată: construcţia,
extinderea şi/sau modernizarea reţelei publice de apă/ reţelei publice de apă uzată/
construcţia, extinderea şi/sau modernizarea reţelei de drumuri de interes local;
 Infrastructură educaţională: înfiinţarea şi modernizarea (inclusiv dotarea) grădiniţelor,
numai a celor din afara incintei şcolilor din mediul rural; extinderea şi modernizarea
(inclusiv dotarea) instituţiilor de învăţământ secundar superior, filiera tehnologică cu
profil resurse naturale şi protecţia mediului şi a şcolilor profesionale în domeniul agricol;
 Infrastructură socială: înfiinţarea şi modernizarea (inclusiv dotarea) creşelor precum şi a
infrastructurii de tip after-school, numai a celor din afara incintei şcolilor din mediul
rural;
 Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural, respectiv restaurarea,
conservarea şi dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural imobil de
interes local de clasă B: construcţia, extinderea şi/sau modernizarea drumurilor de
acces ale aşezămintelor monahale de clasă B; restaurarea, conservarea şi/sau dotarea
aşezămintelor monahale de clasă B; modernizarea, renovarea şi/sau dotarea căminelor
culturale;
 Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcţia sau renovarea de bunuri
imobile şi achiziţionarea sau cumpărarea prin leasing de maşini şi echipamente noi, în
limita valorii pe piaţă a activului precum onorariile pentru arhitecţi, ingineri şi
consultanţi, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică şi de mediu,
inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor
eligibile pentru proiectele care prevăd şi construcţii - montaj, şi în limita a 5% pentru
proiectele care prevăd simpla achiziţie.
 Realizarea de investitii in iluminat public prin panouri fotovoltaice
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 Infrastructura pentru explotarea zonelor din interiorul localitatii (parcuri, terenuri de
sport, piete, etc.)
 Investitii in infrastructura de supraveghere video la nivelul localitatii
 Achizitiţionarea de echipamente diversificate pentru serviciile voluntare pentru
situaţiile de urgenţă
Tipuri de acţiuni neeligibile
 Investiţii în infrastructura de apă/apă uzată pentru localităţile rurale care intră sub
incidenţa proiectelor regionale finanţate prin POS Mediu;
 Investiţii în infrastructura de apă/apă uzată pentru localităţile rurale care fac parte din
aglomerări sub 2.000 l.e.
7.Condiţii de eligibilitate
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile prevăzute prin
măsură;
 Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreţinerea/mentenanţa investiţiei pe o
perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;
 Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată;
 Investiţia să se realizeze în spaţiul rural;
 Investiţia trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare
naţională/regională/judeţeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de
investiţii;
 Investiţia trebuie să respecte Planul Urbanistic General;
 Investiţia trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea şi potenţialul economic al
acesteia;
 Investiţia în infrastructura de apă /apă uzată trebuie să se realizeze în localităţi rurale
care fac parte din aglomerări între 2.000 - 10.000 l.e.;
 Investiţia în infrastructura de apă/apă uzată să fie în conformitate cu Master Planurile
aprobate pentru apă/apă uzată;
 Proiectul de investiţii în infrastructura de apă/apă uzată trebuie să deţină avizul
Operatorului Regional ce atestă funcţionalitatea sistemului şi conformitatea pentru
soluţia de funcţionare;
 Investiţia în sistemul de alimentare cu apă trebuie să se realizeze în mod obligatoriu
împreună cu reţeaua de apă uzată, dacă aceasta nu există;
 Introducerea investiţiei din patrimoniul cultural de clasă B în circuitul turistic, la
finalizarea acesteia.
8.Criterii de selecţie
Principiile în ceea ce priveşte stabilirea criteriilor de selecţie sunt următoarele:
 principiul prioritizării tipului de investiţie în funcţie de gradul de dezvoltare socioeconomică a zonei determinată în baza studiilor de specialitate;
 principiul potenţialului turistic, în sensul prioritizării proiectelor în localităţile rurale cu
potenţial de dezvoltare turistic;
 principiul valorii culturale în funcţie de numărul de activităţi socio-culturale desfăşurate
in cadrul infrastructurii de patrimoniu;
 principiul conectivităţii în vederea asigurării legăturii cu principalele căi rutiere şi alte
căi de transport;
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 principiul rolului multiplu în sensul accesibilizării agenţilor economici, a zonelor
turistice, a investiţiilor sociale, accesibilizarea altor investiţii finanţate din fonduri
europene;
 alte criterii în acord cu specificul teritoriului.
Criteriile de selecţie vor fi detaliate suplimentar în faza de implementare a SDL.
9.Sume (aplicabile) şi rata sprijinului
Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor
eligibile pentru proiectele de utilitate publica, negeneratoare de venit si de 90% din
totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit.
Valoarea sprijinului public nerambursabil nu va depasi 200.000 euro.
Valoarea totala a proiectului nu va depasi 400.000 euro.
10.Indicatori de monitorizare
Indicatorii stabiliti sunt urmatorii:
 populaţie netă care beneficiază de infrastuctură şi servicii îmbunătăţite, minim 10,000;
 numar de proiecte care includ teme de mediu/ tehnologii/procese inovatoare, minim 8;
 număr de locuri de muncă create, minim 1.

FIŞA MĂSURII
SERVICII SOCIALE PENTRU CATEGORIILE SOCIALE DEFAVORIZATE/ CU RISC DE
SĂRĂCIE/CU DIZABILITATI/ EXCLUZIUNE SOCIALĂ DIN TERITORIUL GAL COLINELE
OLTENIEI – CODUL MASURII - M2/6B
Tipul măsurii: ☐ INVESTIŢII
☒ SERVICII
☐ SPRIJIN FORFETAR
1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia şi a
contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele
transversale şi a complementarităţii cu alte măsuri din SDL
Măsura are ca scop promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei în randul
persoanelor din categoriile sociale defavorizate, de pe teritoriul GAL Colinele Olteniei.La
nivelul teritoriului au fost identificate o serie de puncte slabe în ceea ce priveşte
problema categoriilor sociale defavorizate/cu risc de sărăcie/cu dizabilitati/excluziune
socială: diverse categorii de populatie afectată de sărăcie şi de excluziune socială precum
copii si tineri, batrani, comunitati ale minoritatilor etnice.
Prezenta măsura contribuie la următoarele obiective de dezvoltare rurală, conform
art. 4 din Reg. (UE) nr. 1305/2013: a) favorizarea competitivităţii agriculturii; b)
asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale şi combaterea schimbărilor climatice;
c) obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale,
inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă.
Măsura de faţă are ca obiective specifice: facilitarea accesului la servicii de bază a
persoanelor din categoriile sociale defavorizate minoritare şi vulnerabile
izolării/excluziunii sociale; dezvoltarea unor instrumente de integrare socială şi
economică; reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială
din randulcategoriilor sociale defavorizate.
Măsura contribuie la prioritatea 6 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013,
precum şi la prioritatea P4 din cadrul SDL.
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Totodata măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Nu in ultimul rand, masura contribuie la domeniul de interventie 6B de la art. 5,
Reg. (UE) nr. 1305/2013 si O1 P din SDL.
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, legate
de inovare, de protecţia mediului, în conformitate cu art. 5 din regulamentul amintit,
astfel:
Inovare: Inovarea socială presupune dezvoltarea de idei, servicii şi modele prin
care pot fi mai bineabordate provocările sociale, cu participarea actorilor publici şi
privaţi, inclusiv a societăţii civile, cu scopul îmbunătăţirii serviciilor sociale. În contextul
prezentei masuri, temele de inovare socială ar putea implica (exemple):
 crearea şi consolidarea de parteneriate relevante pentru soluţionarea problemelor cu
care se confruntă comunităţile marginalizate/ persoanele aflate în risc de sărăcie/
persoane aparţinând grupurilor vulnerabile;
 identificarea unor soluţii practice, viabile, inovative de a răspunde problemelor
identificate, bazate inclusiv pe valorificarea de bune practici a nivel naţional sau din alte
SM;
 metode inovative de implicare activă a membrilor comunităţii la operaţiunile sprijinite,
inclusiv pentru depăşirea barierelor de ordin moral sau care ţin de cutumele din
societate/ etnice;
 valorificarea oportunităţilor locale în identificarea soluţiilor propuse; activităţi şi
iniţiative care vizează promovarea egalităţii de şanse, non-discriminarea etc.
Inovare:De asemenea, măsura contribuie la inovare la nivel local prin finanţarea
unor tipuri de infrastructură şi servicii care nu există în teritoriu, astfel având un element
de noutate. Având în vedere lipsa unor infrastructuri sociale în teritoriul GAL Colinele
Olteniei, fiecare proiect va fi inovativ.
Protecţia mediului: Măsura contribuie la acest obiectiv transversal prin încurajarea
unor proiecte a care să aibă un impact cât mai scăzut asupra mediului înconjurător
(dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă, un management
corespunzător al deşeurilor, utilizarea unor materiale corespunzătoare şi prietenoase cu
mediul înconjurător).
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura M1 Sprijinirea investiţiilor de
utilitate publică pentru dezvoltarea economică şi social a teritoriului GAL
Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura M1 Sprijinirea investiţiilor de utilitate
publică pentru dezvoltarea economică şi social a teritoriului GAL, Măsura M3 Sprijinirea
creării de noi activităţi economice neagricole, măsuri ce contribuie la îndeplinirea
obiectivului 1 Promovarea pe întreg teritoriul GAL a unei economii integrate şi echilibrate
pentru crearea şi menţinerea de locuri de muncă.
2.Valoarea adăugată a măsurii
Valoarea adăugată a măsurii este dată de mai multe aspecte:
 Dezvoltarea capacităţii resursei umane în ceea ce priveşte furnizarea de servicii sociale:
prin implementarea proiectelor din această măsură se vor crea echipe specializate şi
eficiente care să furnizeze servicii sociale în teritoriu, ceea ce va facilita dezvoltarea
acestora pe orizontală (extinderea în alte locaţii) sau pe verticală (diversificarea
serviciilor sociale, combaterea altor probleme etc.)
 Diversificarea activităţilor din teritoriu: înfiinţarea şi funcţionarea infrastructurilor
sociale va duce automat la nevoia de anumite bunuri şi servicii pentru ele. Furnizarea
acestora de la nivel local este un element de valoare adăugată care nu trebuie ignorat.
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Mai mult, în cazul în care infrastructurile sociale dezvoltă o activitate lucrativă din punct
de vedere economic, acestea vor funcţiona ca un catalizator local pentru alte afaceri
situate mai sus sau mai jos pe lanţul valoric.
 Dezvoltarea unui teritoriu cu o identitate locală mai omogenă şi puternică: prin
favorizarea incluziunii sociale, grupurile cultural-etnice care alcătuiesc teritoriul vor
interacţiona şi colabora (astfel lucrând pe lucrurile pe care le au în comun), întărindu-se
ideea de o singură comunitate şi de identitate locală.
3.Trimiteri la alte acte legislative
Reg. (UE) nr. 1303/2013, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014, Reg.
(UE) nr. 1407/2013; Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, Legea nr. 219/2015 privind
economia socială, Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale – republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 26/2000 cu privire la
asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, HG 226/2015 privind
stabilirea cadrului general de implementare a masurilor din PNDR.
4.Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)
Beneficiari directi:
 Comunele şi asociaţiile acestora, definite conform legislaţiei în vigoare;
 ONG-uri definite conform legislatiei in vigoare;
 Întreprinderi sociale;
 GAL-ul.
 Beneficiarii investitiei trebuie sa fie acreditati ca furnizori de servicii sociale sau pot
aplica sub forma unui parteneriat in care obligatoriu unul dintre membrii este furnizor de
servicii sociale
 Beneficiari indirecti:
 persoanele din categoriile defavorizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune
socială(exclusiv comunitate roma);
 persoanele din comunităţile marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială
(comunităţi non –roma)
 personalul din cadrul serviciilor create/dezvoltate de la nivelul comunităţii;
 ONG-uri din teritoriu care vor avea activităţi de asistenţă socială în centrele comunitare
multifuncţionale.
5.Tip de sprijin
Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv art.67,
Reg(UE)1303/2013.
6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile
Tipuri de acţiuni eligibile
Înfiinţarea, modernizarea şi/sau dotarea centrelor comunitare pentru servicii
sociale.
În cadrul centrelor comunitare de exemplu pot fi asigurate următoarele servicii:
 integrare/reintegrare socială(activităţi de informare, de consiliere sociala, de
educaţieextracuriculară, facilitare acces pe piaţa muncii, la locuinţă, la servicii medicale
şi deeducaţie, la servicii de formare şi reconversie profesională, activităţi de
orientarevocaţională, terapii diverse, activităţi de socializare si petrecere a timpului liber,
activităţi devoluntariat, activitati de creştere a accesului şi participării la educaţia
timpurie/ învăţământ primar şi secundar şi reducerea părăsirii timpurii a şcolii, etc);
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 recuperare/ reabilitare funcţională (şedinţe de psihoterapie, kinetoterapie, terapie
prinmasaj, hidroterapie, termoterapie, balneoterapie, fizioterapie, terapii de relaxare,
ş.a);
 supravegherea şi menţinerea sănătăţii (asigurarea monitorizării stării de sănătate
abeneficiarilor, precum şi acordarea unor servicii medicale de îngrijire, servicii de
permanenţă şi asistenţă medicală primară comunitară; servicii de consultaţie şi tratament
stomatologic; servicii de analize medicale de laborator, servicii de îngrijire medicală şi
asistenţă socială la domiciliu;);
 alte servicii de suport (servicii de asigurare a unei mese calde, servicii de transport,
servicii de igienă personală – centrul deţine spaţiiigienico-sanitare: săli de duşuri separate
pe sexe şi băi, dotate cu echipamente pentrualimentare cu apă caldă şi rece etc.).
Toate serviciile oferite prin aceste proiecte, fie ele în cadrul unei infrastructuri
înfiinţate/dotate, fie în cadrul campaniilor implementate de către solicitanţi vor fi
gratuite şi accesibile tuturor persoanelor din teritoriu, nediscriminatoriu pe baza niciunui
criteriu.
Tipuri de acţiuni neeligibile
Prin această măsură nu sunt eligibile proiectele generatoare de venituri, cu
excepţia celor de utilitate publică. Entităţile private pot implementa proiecte, însă
rezultatul acestora nu poate genera venit.
Investitiile in infrastructurile de tip rezidential nu sunt eligibile.
7.Condiţii de eligibilitate
 Solicitantul are sediul social/punct de lucru pe raza teritoriului GAL;
 Prin implementarea proiectului beneficiarului nu i se aduc avantaje economice
necuvenite;
 Nu este înregistrat ca debitor la AFIR (pentru programele SAPARD/FEADR), caz în care
trebuie să facă dovada achitării integrale a datoriei, precum şi al dobânzilor, penalităţilor
şi majorărilor de întârziere
 Nu are un contract reziliat cu AFIR în ultimele 12 luni, dacă este reziliat din proprie
iniţiativă si in ultimele 24 de luni dacă este reziliat de către AFIR pentru nerespectarea
prevederilor contractuale;
 Nu se află într-o situaţie litigioasă cu AFIR, până la pronunţarea definitivă a instanţei de
judecată.
 Nu s-a aflat în ultimele 12 luni în situaţia de a depune o altă cerere de finanţare la care
s-au angajat să prezinte anumite documente şi nu le-au prezentat la data specificată de
AFIR.
• intreţinerea şi asigurarea funcţionării investiţiei sociale;
• beneficiarul isi va lua angajamentul ca va asigura sustenabilitatea proiectului din surse
proprii sau prin accesarea POCU;
8.Criterii de selecţie
Principiile în ceea ce priveşte stabilirea criteriilor de selecţie sunt următoarele:
 crearea de noi locuri de muncă;
 deservirea mai multor categorii de persoane din comunităţile marginalizate aflate în risc
de sărăcie şi excluziune socială) şomeri, inactivi, persoane cu un nivel scăzut de educaţie,
persoane cu dizabilităţi, persoane vârstnice aflate în situaţii de dependenţă etc);
 solicitanţii care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiţie similară;
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 relevanţa proiectului: magnitudinea problemei: cu cât problema se manifestă în rândul
unui număr mai mare de persoane, cu atât punctajul pentru acest criteriu este mai mare;
 sustenabilitate: potenţialul de continuare a activităţii după finalizarea proiectului.
Deoarece proiectele nu sunt generatoare de venit, se va analiza maniera în care
solicitantul finanţării va asigura continuitatea proiectului - identificarea unor surse de
finanţare ulterioare realiste, realizarea unor investiţii care vor necesita costuri cât mai
mici de mentenanţă şi administrare (dacă este cazul).
 Inovare: În evaluarea criteriului vor fi luate în considerare toate aspectele proiectului,
de la tehnici de construcţie/materiale utilizate, la metode de prezentare a informaţiei,
soluţii tehnologice implementate etc.
 Mediu şi climă: dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă, un
management corespunzător al deşeurilor, solicitanţii să se angajeze să respecte
îndrumarele-model alcătuite de către Ordinul Arhitecţilor România. Acesta va asigura, pe
lângă respectarea tradiţionalismului rural şi a specificului local, şi utilizarea unor
materiale corespunzătoare şi prietenoase cu mediul înconjurător.
Criteriile de selecţie vor fi detaliate suplimentar in faza de implementare a SDL.
9.Sume (aplicabile)şi rata sprijinului
Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor
eligibile.
Valoarea sprijinului public nerambursabil nu va depasi 200.000 euro.
Valoarea totala a proiectului nu va depasi 400.000 euro.
10.Indicatori de monitorizare
Indicatorii stabiliti sunt următorii:
 populaţie netă care beneficiază de servicii sociale îmbunătăţite, minim 2,000;
 numar de proiecte care includ teme de mediu/ tehnologii/procese inovatoare, minim 1;
 număr de locuri de muncă create, minim 1.

FIŞA MĂSURII
SPRIJINIREA CREĂRII DE ACTIVITĂŢI ECONOMICE NEAGRICOLE – CODUL MASURII – M3/6A
Tipul măsurii: ☐ INVESTIŢII
☐ SERVICII
☒ SPRIJIN FORFETAR
1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia şi a
contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele
transversale şi a complementarităţii cu alte măsuri din SDL
Prin această măsură se urmăreşte crearea de noi activităţi economice prin
sprijinirea investiţiilor în sectorul non-agricol din mediul rural. Dezvoltarea economică
este necesară pentru creştere, angajare şi dezvoltare sustenabilă în teritoriul GAL Colinele
Olteniei contribuind la o echilibrare a condiţiilor economice şi sociale şi sporind veniturile.
Sunt promovate, aşadar, legături inter-sectoriale împreună cu ocuparea şi
antreprenoriatul în vederea reducerii fluctuaţiilor ocupării sezoniere ale forţei de muncă
şi a sărăciei.
Prezenta măsura contribuie la următoarele obiective de dezvoltare rurală, conform
art. 4 din Reg. (UE) nr. 1305/2013: a) favorizarea competitivităţii agriculturii; b)
asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale şi combaterea schimbărilor climatice;
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c) obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale,
inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă.
Măsura de faţă are ca obiective specifice: sprijinirea sectorului non-agricol din
teritoriul GAL Colinele Olteniei; înfiinţarea de noi activităţi economice; crearea de noi
activităţi non-agricole pentru micii întreprinzători fermieri din teritoriul GAL.
Măsura contribuie la prioritatea 6 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013,
precum şi la prioritatea O1 P1 DI1C din cadrul SDL.
Totodata măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Nu in ultimul rand, masura contribuie la domeniul de interventie 6A de la art. 5,
Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, legate
de inovare, de protecţia mediului, în conformitate cu art. 5 din regulamentul amintit,
astfel:
Inovare: Măsura vizează încurajarea şi susţinerea întreprinzătorilor din domeniul
non-agricol pentru crearea acelor activităţi sau servicii care sunt deficitare în comunele
din teritoriul GAL. Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării prin activităţile
economice create in domenii deficitare, prin contribuţia adusă la dezvoltarea resurselor
umane, prin crearea de locuri de muncă şi combaterea sărăciei. Diversificarea activităţilor
economice în zonele rurale va deschide noi oportunităţi şi posibilităţi pentru adoptarea de
metode noi şi utilizarea de tehnologii inovatoare, sporind astfel atractivitatea satelor
româneşti.
Protecţia mediului: Măsura promovează producerea şi utilizarea surselor
regenerabile de energie, în special, prin utilizarea biomasei, actiune care contribuie la
reducerea efectelor schimbărilor climatice. Activităţile de agroturism sprijinite vor viza
practicarea unui turism responsabil care să evite degradarea zonelor naturale sensibile şi,
mai mult decât atât, promovarea acestora, contribuind inclusiv la promovarea
biodiversităţii şi generarea de venituri pentru locuitorii mediului rural.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura 4 Încurajarea investiţiilor în
sectorul de procesare şi comercializare.
Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura M1 Sprijinirea investiţiiilor de utilitate
publică pentru dezvoltarea economică şi social a teritoriului GAL, măsura M2 Sevicii
sociale pentru categoriile sociale defavorizate, contribuind la obiectivul Promovarea pe
întreg teritoriul GAL al unei economii integrate şi echilibrate pentru crearea şi menţinerea
de locuri de muncă.
2.Valoarea adăugată a măsurii
Valoarea adăugată a măsurii se reflectă în stimularea potenţialului resurselor
locale, în diversificarea economică prin crearea şi dezvoltarea de activităţi economice şi
creşterea numărului de întreprinderi, în crearea de locuri de muncă, în ridicarea nivelului
de trai al populaţiei, în dezvoltarea şi ameliorarea condiţiilor social-economice ale
teritoriului GAL Colinele Olteniei, în particular, şi la nivel de regiune, în general.
3.Trimiteri la alte acte legislative
Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003; R (UE) nr. 1407/2013; Comunicarea
Comisiei nr. 2008/C155/02; Comunicarea Comisiei nr. 2008/C14/02; Linii directoare
comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor
aflate în dificultate; Ordonanţă de Urgenţă nr. 44/2008; Ordonanţa de Urgenţă nr.
142/2008, HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor
din PNDR.
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4.Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)
Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care îşi diversifică activitatea prin
înfiinţarea unei activităţi non-agricole în spaţiul rural pentru prima dată. Persoanele fizice
neautorizate nu sunt eligibile;
Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun
activităţi non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru
sprijin;
Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei
de finanţare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfăşurat activităţi până
în momentul depunerii acesteia (start-ups).
5.Tip de sprijin
Sprijin forfetar care nu depăşeste limitele cuantumului stabilite în PNDR, pentru
finanţarea de noi activităţi non-agricole în mediul rural pe baza unui plan de afaceri.
6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile
Tipuri de acţiuni eligibile
 Activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri,
indiferent de natură.
Tipuri de acţiuni neeligibile
 Nu au fost prevazute.
7.Condiţii de eligibilitate
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri a cărei implementare trebuie să
înceapă în cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijn;
 Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile prevăzute prin
măsură;
 Sediul social şi punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spaţiul rural iar
activitatea va fi desfăşurată în spaţiul rural;
 Investiţia va respecta cerinţele privind conformarea cu standardele impuse de legislaţia
naţională şi europeană, inclusiv pe cele cu privire la efectele asupra mediului.
8.Criterii de selecţie
Principiile în ceea ce priveşte stabilirea criteriilor de selecţie sunt următoarele:
 principiul diversificării activităţii agricole a fermierilor către activităţi non agricole;
 principiul prioritizării sectoarelor cu potenţial de creştere;
 principiul stimulării unui nivel ridicat de calitate al planului de afaceri, care va fi stabilit
în funcţie de producţia comercializată sau activităţile prestate, în procent de peste 30%
din valoarea primei tranşe de plată;
 alte criterii în acord cu specificul teritoriului.
Principiile de selecţie vor fi detaliate suplimentar în faza de implementare a SDL.
9.Sume (aplicabile) şi rata sprijinului
Cuantumul sprijinului este de 50.000 de euro/proiect pe o perioadă de maxim 5
ani, cu posibilitatea majorării sprijinului la valoarea de 70.000 de euro/proiect în cazul
activităţilor de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi de agroturism.
Sprijinul se va acorda sub formă de primă, în două tranşe astfel:
• 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanţare;
• 30% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiţia implementării corecte a planului
de afaceri, fără a depăşi 5 ani de la semnarea deciziei de finanţare.
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10.Indicatori de monitorizare
Indicatorii stabiliti sunt urmatorii:
 numar de proiecte care includ teme de mediu/ tehnologii/procese inovatoare, minim 2;
 număr de locuri de muncă create, minim 3.

FIŞA MĂSURII
INCURAJAREA INVESTITIILOR IN SECTORUL DE PROCESARE SI COMERCIALIZARE A
PRODUSELOR AGRICOLE ŞI POMICOLE – CODUL MASURII – M4/3A
Tipul măsurii:☒ INVESTIŢII
☐ SERVICII
☐ SPRIJIN FORFETAR
1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia şi a
contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele
transversale şi a complementarităţii cu alte măsuri din SDL
Prezenta măsură urmăreşte îmbunătăţirea eficienţei sectorului de prelucrare şi
comercializare a produselor agricole şi pomicole prin încurajarea investiţiilor necesare
pentru dezvoltare. La nivelul teritoriului GAL Colinele Olteniei s-a dovedit ca exista
perspective ridicate pentru dezvoltarea infrastructurii de procesare, depozitare,
comercializare a produselor vegetale si animale, astfel ca pentru perioada de programare
2014-2020, GAL isi propune sustinerea unor astfel de investitii. Vor fi prioritizate actiunile
inovative si performantele de mediu, crearea de locuri de munca, iar, ca tinta finala,
creşterea valorii produselor prin respectarea condiţiilor de calitate şi de siguranţă
alimentară precum şi satisfacerea cerinţelor de piaţă. Modernizarea procesului de
prelucrare a producţiei agricole prin implementarea de noi tehnologii este o şansă care ar
putea duce la o reala dezvoltare economică a teritoriului GAL iar imbunătăţirea
marketingului reprezintă o premisă a creşterii competitivităţii şi a valorificării produselor
locale prin crearea de oportunităţi de colectare, procesare, depozitare, intermediere şi
comercializare a produselor.
Prezenta măsura contribuie la următoarele obiective de dezvoltare rurală, conform
art. 4 din Reg. (UE) nr. 1305/2013: a) favorizarea competitivităţii agriculturii; b)
asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale şi combaterea schimbărilor climatice;
c) obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale,
inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă.
Măsura de faţă are ca obiective specifice: sprijinirea unităţilor de procesare şi
comercializare a produselor agricole şi pomicole din teritoriul GAL Colinele Olteniei;
îmbunătăţirea eficienţei activităţii de procesare si comercializare şi a calităţii produselor;
imbunătăţirea veniturilor întreprinderilor sprijinite.
Măsura contribuie la prioritatea 3 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013,
precum şi la prioritatea O2 P2 DI2A din cadrul SDL.
Totodata măsura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Nu in ultimul rand, masura contribuie la domeniul de interventie 3A de la art. 5,
Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, legate
de inovare, de protecţia mediului, în conformitate cu art. 5 din regulamentul amintit,
astfel:
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Inovare: Sprijinul va viza încurajarea implementarii acelor tehnologii şi
echipamente cu caracter inovator, care vor conduce la utilizarea, la o scară mai largă, a
tehnologiilor moderne.
Protecţia mediului: Sprijinul va viza investiţiile cu impact in reducerea amprentei
asupra mediului prin încurajarea de noi metode de păstrare a producţiei agroalimentare,
pentru creşterea siguranţei alimentare, produse adaptate mai bine cerinţelor pieţei,
metode de utilizare a deşeurilor şi de epurare a apei pentru protejarea mediului,
anveloparea clădirilor.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura M3 Sprijinirea creării de noi
activităţi economice neagricole.
Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura M5 Sprijinirea agricultorilor tineri, Măsura 6
Sprijinirea fermelor mici, măsuri care conduc la realizarea obiectivului de dezvoltare 2
Favorizarea competitivităţii agriculturii ca principala activitate economică aducătoare de
venituri populaţiei din teritoriul GAL Colinele Olteniei.
2.Valoarea adăugată a măsurii
Valoarea adăugată a măsurii se reflectă în stimularea potenţialului resurselor
locale, în îmbunătăţirea performanţelor economice ale unităţilor de procesare şi
comercializare a produselor agricole şi pomicole, în crearea de locuri de muncă, în
ridicarea nivelului de trai al populaţiei, în dezvoltarea şi ameliorarea condiţiilor socialeconomice ale teritoriului GAL Colinele Olteniei, în particular, şi la nivel de regiune, în
general.
3.Trimiteri la alte acte legislative
R (UE) Nr. 1303/2013; Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003; Comunicarea
Comisiei nr. 2008/C155/02; Comunicarea Comisiei nr. 2008/C14/02; R Parlamentului
European şi al Consiliului (UE) nr. 178/2002 din 28 ianuarie 2002; R (UE) nr. 852/2004 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004; R (UE) nr. 651/2014 al
Comisiei; R (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei; R (UE) nr. 853/2004; R (UE) nr. 854/2004; R
(UE) nr. 882/2004; R (UE) nr. 2073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005; R (UE) nr.
1881 din 19 decembrie 2006; R (UE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 16 decembrie 2008; Legea 31/1990; Legea nr. 346/2004; Legea cooperaţiei
agricole nr. 566/2004; Legea nr. 1/2005; Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005; OUG
44/2008; HG 445/2009; Ordinul nr. 135 din 10 februarie 2010; Ordinul nr. 119/2014;
Ordinul 10/2008; Ordinul 111/2008; Ordin 57 din 2010, HG 226/2015 privind stabilirea
cadrului general de implementare a masurilor din PNDR.
4.Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)
Întreprinderi, cooperative şi grupuri de producători definite conform legislaţiei
naţionale în vigoare.
5.Tip de sprijin
Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv art.67, Reg
(UE)1303/2013.
6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile
Tipuri de acţiuni eligibile
 Înfiinţarea, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea unităţilor de procesare, inclusiv
investiţii privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare);
 Înfiinţarea, extinderea şi/sau modernizarea de reţelele locale de colectare, recepţie,
depozitare, condiţionare, sortare şi capacităţi de ambalare;
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 Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii şi conformarea cu noile standarde impuse de
legislaţia europeană pentru prelucrarea şi comercializarea produselor agro-alimentare;
 Producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, geotermală), a
energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unităţii procesatoare
exclusiv pentru consumul propriu şi investiţii pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice,
ca şi operaţiuni din cadrul unui proiect mai mare de investiţii;
 Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă
alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
 Achiziţia proiectului;
 Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentaţia tehnico-economică a
proiectului.
Tipuri de acţiuni neeligibile
 Achiziţia de clădiri
 Producţia de biocombustibili şi peleţi;
 Investiţiile pentru unităţi de ecarisaj;
 Producţia şi comercializarea produselor vinicole sprijinite prin Programul naţional de
sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Procesarea şi comercializarea produselor agricole finanţate în cadrul subprogramului
pomicol;
 Procesarea produselor pescăreşti.
7.Condiţii de eligibilitate
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile prevăzute prin
măsură;
 Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanţării investiţiei;
 Solicitantul trebuie să demonstreze viabilitatea economică a investiţiei;
 Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 Solicitantul va demostra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu
depăşeşte de 4 ori valoarea sprijinului solicitat;
 Investiţia va respecta prevederile legislaţiei în vigoare din domeniul sănătate publică,
sanitar-veterinar şi siguranţă alimentară;
 Sprijinul va fi limitat la investiţii în procesarea produselor agricole şi pomicole incluse în
lista cuprinsă în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene în scopul
obţinerii de produse Anexa I şi non-Anexa I;
 Investiţia trebuie facută doar în unităţile teritorial administrative prezente în anexa din
Cadrul Naţional de Implementare aferentă STP, exceptând procesarea căpşunilor, pentru
sectorul pomicol; Se acceptă finanţarea altor specii care nu sunt cuprinse în anexă, în
baza unei analize locale a unui institut ceritificat care să ateste potenţialul speciei
respective într-o anumită zona;
 Investiţiile destinate obţinerii băuturilor alcoolice pot fi efectuate doar de beneficiarii
care se încadrează în definiţia microîntreprinderilor conform Legii 346/2004 cu
modificările şi completările ulterioare şi/sau în definiţia formelor asociative (grupuri de
producători şi cooperative), pentru sectorul pomicol.
8.Criterii de selecţie
Principiile în ceea ce priveşte stabilirea criteriilor de selecţie sunt următoarele:
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 principiul potenţialului agricol/ pomicol al zonei în care urmează să se realizeze
investiţia;
 principiul produsului cu înaltă valoare adăugată (ex. produsele ecologice, tradiţionale,
produse care participă la scheme de calitate recunoscute);
 principiul asocierii în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producători;
 principiul creării lanţurilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor de
colectare, procesare şi comercializare
 alte criterii în acord cu specificul teritoriului.
Principiile de selecţie vor fi detaliate suplimentar în faza de implementare a SDL.
9.Sume (aplicabile) şi rata sprijinului
Intensitatea sprijinului nerambursabil va fi de 50% şi poate ajunge pâna la 70%, în
cazul operaţiunilor sprijinite în cadrul PEI.
Valoarea sprijinului public nerambursabil nu va depasi 200.000 euro.
Valoarea totala a proiectului nu va depasi 400.000 euro.
10.Indicatori de monitorizare
Indicatorii stabiliti sunt urmatorii:
 numar de unitati sprijinite/ beneficiari sprijiniti, minim 1;
 numar de proiecte care includ teme de mediu/ tehnologii/procese inovatoare, minim 1;
 număr de locuri de muncă create, minim 1.

FIŞA MĂSURII
SPRIJINIREA AGRICULTORILOR TINERI – CODUL MASURII – M5/2B
Tipul măsurii:☐ INVESTIŢII
☐ SERVICII
☒ SPRIJIN FORFETAR
1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia şi a
contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele
transversale şi a complementarităţii cu alte măsuri din SDL
Această măsură asigură sprijin agricultorilor tineri pentru instalarea pentru prima
dată ca şefi ai unei exploataţii agricole. Măsura va contribui aşadar la îmbunătăţirea
managementului şi creşterea competitivitaţii sectorului agricol. In tot acest proces, rolul
cel mai important revine intrării tinerilor şi femeilor pe piaţa muncii şi în administrarea
afacerilor, aceştia fiind parte a grupurilor cu risc care migrează cel mai uşor către zonele
urbane negăsind locuri de muncă în mediul rural. In acelaşi timp, îmbătrânirea fermierilor
este o alta problemă care şi-ar găsi soluţie în implicarea tinerilor spre a administra
fermele aducând cu ei totodată un suflu nou de cunoştinţe şi energie, iniţiativa de a
implementa procese şi tehnologii inovatoare, prietenoase cu mediul, şi a îmbunătăţi
managementul fermei per ansamblu.
In procesul de elaborare a SDL, a reiesit faptul ca in teritoriul GAL COLINELE
OLTENIEI exista suficiente persoane tinere (0-24 ani: 8.600, 25-64 ani: 16.191, peste 65
ani: 8.238), însa ca evolutie pe termen lung tendinţa este una negativă. Populaţia tânără
migrează catre zonele dezvoltate acolo unde găseşte oportunităţi de ocupare pe piata
muncii. Prin implementarea acestei măsuri se crează premisele ca o parte din aceşti tineri
să aleagă să se instaleze ca tineri manageri de exploataţie agricolă asigurându-şi astfel o
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afacere sigură şi un loc de muncă, contribuind la favorizarea competitivităţii agriculturii
locale ca principală ramură economică din teritoriul GAL Colinele Olteniei.
Prezenta măsura contribuie la următorul obiectiv de dezvoltare rurală, conform
art. 4 din Reg. (UE) nr. 1305/2013: a) favorizarea competitivităţii agriculturii.
Măsura de faţă are ca obiective specifice: sprijinirea sectorului agricol din
teritoriul GAL COLINELE OLTENIEI si facilitatea oferită tânărului agricultor pentru a incepe
activitati agricole în scopul cresterii competitivitatii sectorului agricol şi implicit al
cresterii veniturilor exploatatiilor conduse de tineri.
Măsura contribuie la prioritatea 2 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013,
precum şi la O2 P3 DI3A din cadrul SDL.
Totodata măsura corespunde obiectivelor art. 19, masurii M6, sub-măsurii SM 6.1
din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, legate
de inovare, de protecţia mediului, în conformitate cu art. 5 din regulamentul amintit,
astfel:
Inovare: Sprijinirea tinerilor fermieri de a incepe o activitate in calitate de sef al
exploatatiei agricole, va avea drept urmare, posibilitatea inovarii sectorului agricol,
acestia fiind mai deschisi sa aplice tehnologii si procese noi, avand mai mult acces la noile
informatii.
Protecţia mediului: Măsura incurajeaza actiunile, derulate de tineri, cu impact cât
mai scăzut asupra mediului înconjurător (dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează
energie regenerabilă, un management corespunzător al deşeurilor, utilizarea unor
materiale corespunzătoare şi prietenoase cu mediul înconjurător).
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Masura M6 Sprijinirea fermelor mici
Sinergia cu alte măsuri din SDL: Masura M4 Încurajarea investiţiilor în sectorul de
procesare şi comercializare a produselor agricole şi pomicole, Măsura M6 Sprijinirea
fermelor mici, măsuri care conduc la realizarea obiectivului de dezvoltare 2 Favorizarea
competitivităţii agriculturii ca principala activitate economică aducătoare de venituri
populaţiei din teritoriul GAL Colinele Olteniei.
2.Valoarea adăugată a măsurii
Valoarea adăugată a măsurii se reflectă în stimularea potenţialului resurselor
locale, promovarea tinerilor, îmbunătăţirea managementului fermelor, creşterea
competitivităţii sectorului agricol, implementarea de solutii inovatoare, în crearea de
locuri de muncă, în ridicarea nivelului de trai al populaţiei, în dezvoltarea şi ameliorarea
condiţiilor social-economice ale teritoriului GAL COLINELE OLTENIEI, în particular, şi la
nivel de regiune, în general.
3.Trimiteri la alte acte legislative
Reg. (UE) nr. 1307/2013; Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003; R (CE) nr.
1242/2008; R (UE) nr. 1303/2013; Actul Delegat (UE) nr. 480/2014; R (UE) nr. 215/2014,
Legea nr. 346/2004, Ordonanţă de urgenţă nr. 44/2008, Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013,
Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000, Ordonanţa Guvernului nr.76/2004, HG 226/2015
privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor din PNDR.
4.Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)
Tânărul fermier aşa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013*, care se
instalează ca unic şef al exploataţiei agricole;
Persoană juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier, aşa cum este
definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 se instalează şi exercită un control efectiv pe
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termen lung în ceea ce priveşte deciziile referitoare la gestionare, la beneficii şi la
riscurile financiare legate de exploataţie şi deţine cel puţin 50%+1 din acţiuni.
*Art. 2 (1) n -„tânăr fermier” înseamnă o persoană cu vârsta de până la 40 de ani
la momentul depunerii cererii, care deţine competenţele şi calificările profesionale
adecvate şi care se stabileşte pentru prima dată într-o exploataţie agricolă ca şef al
respectivei exploataţii.
5.Tip de sprijin
Sume forfetare care nu depăşesc limitele cuantumului stabilite în PNDR.
6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile
Tipuri de acţiuni eligibile
 Acţiuni care asigură facilitarea stabilirii tânărului fermier în baza Planului de Afaceri,
indiferent de natura acestora.
Tipuri de acţiuni neeligibile
 Nu au fost prevazute actiuni neeligibile.
7.Condiţii de eligibilitate
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi întreprinderilor
mici;
 Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între
12.000 şi 50.000 S.O. (valoare producţie standard);
 Solicitantul prezintă un plan de afaceri;
 Solicitantul deţine competenţe şi aptitudini profesionale, îndeplinind cel puţin una
dintre
următoarele
condiţii:
studii
medii/superioare
în
domeniul
agricol/veterinar/economie agrară; cunoştinţe în domeniul agricol dobândite prin
participarea la programe de instruire sau angajamentul de a dobândi competenţele
profesionale adecvate într-o perioadă de graţie de maximum 36 de luni de la data
adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului;
 În cazul sectorului pomicol, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar speciile
eligibile şi suprafeţele incluse în Anexa din Cadrul Naţional de Implementare aferentă
STP, exceptând cultura de căpşuni în sere si solarii şi pepinierele. Implementarea
planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de
acordare a sprijinului; Se acceptă finanţarea altor specii care nu sunt cuprinse în anexă,
în baza unei analize locale a unui institut ceritificat care să ateste potenţialul speciei
respective într-o anumită zona;
 Solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la
data instalării.
8.Criterii de selecţie
Principiile în ceea ce priveşte stabilirea criteriilor de selecţie sunt următoarele:
 principiul potenţialului agricol/ pomicol al zonei în care urmează să se realizeze
investiţia;
 principiul sectorului prioritar (zootehnic, vegetal, pomicol);
 principiul prioritizării sectoarelor cu potenţial de creştere;
 principiul nivelului de calificare în domeniul agricol;
 principiul raselor/ soiurilor autohtone;
 alte criterii în acord cu specificul teritoriului.
Principiile de selecţie vor fi detaliate suplimentar în faza de implementare a SDL.
9.Sume (aplicabile) şi rata sprijinului
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Cuantumul sprijinului este de 50.000 de euro/proiect pentru exploataţiile între
30.000 € SO şi 50.000 € SO şi de 40.000 euro/proiect pentru exploataţiile între 12.000 € SO
şi 29.999 € SO pe o perioadă de maxim 3 ani.
Sprijinul se va acorda sub formă de primă, în două tranşe astfel:
 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanţare;
 25% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiţia implementării corecte a planului
de afaceri, fără a depăşi 3 ani de la semnarea deciziei de finanţare.
10.Indicatori de monitorizare
Indicatorii stabiliti sunt urmatorii:
 numar de exploatatii sprijinite/ beneficiari sprijiniti minim 1;
 numar de proiecte care includ teme de mediu/ tehnologii/procese inovatoare minim 1;
 număr de locuri de muncă create, minim 1.

FIŞA MĂSURII
SPRIJINIREA FERMELOR MICI – CODUL MASURII – M6/2A
Tipul măsurii:☐ INVESTIŢII
☐ SERVICII
☒ SPRIJIN FORFETAR
1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia şi a
contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie, la obiectivele
transversale şi a complementarităţii cu alte măsuri din SDL
Această măsură asigură sprijin fermelor mici existente pentru creşterea orientării
către piaţă şi a veniturilor. Sprijinul acordat pentru fermele mici este un instrument menit
să determine transformarea acestora în întreprinderi agricole viabile cu potenţial în a
identifica noi oportunităţi de valorificare a producţiei. Teritoriul GAL COLINELE OLTENIEI
este caracterizat prin nivel ridicat de fragmentare al exploatatiilor agricole ceea ce
conduce la posibilitati reduse de implicare a acestora pe piata precum si la capacitate
redusa de a beneficia de oportunitati de dezvoltare. Măsura va contribui aşadar la
îmbunătăţirea managementului la nivel de ferma şi la creşterea competitivitaţii sectorului
agricol.
Prezenta măsura contribuie la următoarele obiective de dezvoltare rurală, conform
art. 4 din Reg. (UE) nr. 1305/2013: a) favorizarea competitivităţii agriculturii; c) obţinerea
unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv
crearea şi menţinerea de locuri de muncă.
Măsura de faţă are ca obiective specifice: sprijinirea sectorului agricol din
teritoriul GAL COLINELE OLTENIEI si facilitarea sprijinului către fermele mici existente;
creşterea competitivităţii activităţii şi a managementului fermei.
Măsura contribuie la prioritatea 2 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013,
precum şi la prioritatea P3 din cadrul SDL.
Totodata măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Nu in ultimul rand, masura contribuie la domeniul de interventie 2A de la art. 5,
Reg. (UE) nr. 1305/2013 si O2 P3 DI3B din SDL.
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, legate
de inovare, de protecţia mediului, în conformitate cu art. 5 din regulamentul amintit,
astfel:
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Inovare: Sprijinul va viza folosirea de soiuri de plante adaptate la secetă, rase de
animale mai productive, tehnologii eficiente şi moderne, instalaţii inovatoare. Vor fi
finantate tipuri de actiuni care conduc la imbunătăţirea eficienţei utilizării de
îngrăşăminte, restructurarea şi construcţia de clădiri pentru creşterea animalelor cu
tehnologii noi şi eficiente pentru a reduce emisiile gazelor cu efect de seră, reducerea
consumului de energie prin recondiţionarea instalaţiilor electrice sau o mai bună izolaţie a
clădirilor, producţia de bioenergie pentru alte utilizări în afara fermelor etc.
Protecţia mediului: Sprijinul va viza actiuni de ameliorare a impactului asupra
mediului a activitatilor agricole precum reducerea consumului de apa şi energie electrica
şi implicit a GES, reducerea consumului de produse petroliere şi implicit a GES,
rationalizarea şi eficientizarea utilizarii azotului, imbunatatirea eficientei energetice a
fermelor, reducerea utilizarii surselor de energie conventionala şi implicit a GES,
imbunatatirea gestionarii surselor de poluare (gestionarea gunoiului de grajd, colectarea
deşeurilor vegetale), imbunatatirea indicilor de confort în adaposturi şi reducerea
emisiilor de amoniac etc.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura M5 Sprijinirea agricultorilor
tineri.
Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura M4 Încurajarea investiţiilor în sectorul de
procesare şi comercializare a produselor agricole şi pomicole, Măsura M5 Sprijinirea
agricultorilor tineri, măsuri care conduc la realizarea obiectivului de dezvoltare 2
Favorizarea competitivităţii agriculturii ca principala activitate economică aducătoare de
venituri populaţiei din teritoriul GAL Colinele Olteniei.
2.Valoarea adăugată a măsurii
Valoarea adăugată a măsurii se reflectă în stimularea potenţialului resurselor
locale, transformarea structurală şi deschiderea spre piaţă a fermelor mici, îmbunătăţirea
managementului fermelor, creşterea competitivităţii sectorului agricol, implementarea de
solutii inovatoare, în crearea de locuri de muncă, în ridicarea nivelului de trai al
populaţiei, în dezvoltarea şi ameliorarea condiţiilor social-economice ale teritoriului GAL
COLINELE OLTENIEI, în particular, şi la nivel de regiune, în general.
3.Trimiteri la alte acte legislative
R (CE) nr. 1242/2008; Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003; Lege Nr.
346/2004; Ordonanţă de urgenţă nr. 44/2008; Ordin nr. 22/2011; Ordonanţă de urgenţă
nr. 43/2013, HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor
din PNDR.
4.Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)
Fermierii care au drept de proprietate şi/sau drept de folosinţă pentru o
exploataţie agricolă care intră în categoria de fermă mică conform definiţiei relevante cu
excepţia persoanelor fizice neautorizate.
5.Tip de sprijin
Sume forfetare care nu depăşesc limitele cuantumului stabilite în PNDR.
6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile
Tipuri de acţiuni eligibile
 Acţiuni care asigură facilitarea dezvoltarea fermelor mici în baza Planului de Afaceri,
indiferent de natura acestora.
Tipuri de acţiuni neeligibile
 Nu au fost prevazute actiuni neeligibile.
7.Condiţii de eligibilitate
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 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi întreprinderilor
mici;
 Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 8.000
şi 11.999 € S.O. (valoare producţie standard);
 Exploataţia agricolă este înregistrată, conform prevederilor legislative naţionale, cu cel
puţin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului;
 Solicitantul prezintă un plan de afaceri;
 Solicitantul nu a beneficiat de sprijin anterior prin această sub-măsură din PNDR 20142020;
 În cazul sectorului pomicol, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar speciile
eligibile şi suprafeţele incluse în Anexa din Cadrul Naţional de Implementare aferentă
STP, exceptând cultura de căpşuni în sere si solarii şi pepinierele; Se acceptă finanţarea
altor specii care nu sunt cuprinse în anexă, în baza unei analize locale a unui institut
ceritificat care să ateste potenţialul speciei respective într-o anumită zona;
 Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult nouă luni de
la data deciziei de acordare a sprijinului.
8.Criterii de selecţie
Principiile în ceea ce priveşte stabilirea criteriilor de selecţie sunt următoarele:
 principiul nivelului de calificare în domeniul agricol (în funcţie de nivelul de educaţie
şi/sau calificare în domeniul agricol;
 principiul sectorului prioritar (zootehnic, vegetal, pomicol);
 principiul prioritizării sectoarelor cu potenţial de creştere;
 principiul nivelului de calificare în domeniul agricol;
 principiul raselor/ soiurilor autohtone;
 alte criterii în acord cu specificul teritoriului.
Criteriile de selecţie vor fi detaliate suplimentar în faza de implementare a SDL.
9.Sume (aplicabile) şi rata sprijinului
Cuantumul sprijinului este de 15.000 de euro pentru o exploataţie agricolă pe o
perioadă de maxim 3 ani.
Sprijinul se va acorda sub formă de primă, în două tranşe astfel:
 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanţare;
 25% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiţia implementării corecte a planului
de afaceri, fără a depăşi 3 ani de la semnarea deciziei de finanţare.
10.Indicatori de monitorizare
Indicatorii stabiliti sunt urmatorii:
 numar de exploatatii sprijinite/ beneficiari sprijiniti, minim 2;
 numar de proiecte care includ teme de mediu/ tehnologii/procese inovatoare, minim 2;
 număr de locuri de muncă create, minim 2.
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CAPITOLUL VI - Descrierea complementarităţii şi/sau contribuţiei
la obiectivele altor strategii relevante (naţionale, sectoriale, regionale, judeţene etc.)

Pentru atingerea obiectivelor operaţionale propuse în cadrul acestei Strategii de
Dezvoltare Locală se are în vedere dezvoltarea şi implementarea de proiecte în
conformitate cu măsurile Planului Naţional de Dezvoltare Rurală 20014-2020 în cadrul
unei abordări „de jos în sus” de tip LEADER. Măsurile abordate de prezenta Strategie de
Dezvoltare Locală sunt prezentate succint in cele de mai jos, astfel:
 Sprijinirea agricultorilor tineri – codul masurii - m4/2b;
 Sprijinirea fermelor mici – codul masurii – m5/2c;
 Incurajarea investitiilor in sectorul de procesare si comercializare a produselor
agricole şi pomicole – codul masurii – m6/3a
 Sprijinirea creării de activităţi economice neagricole – codul masurii - m10/4b;
 Sprijinirea investitiilor de utilitate publica si a serviciilor locale pentru
dezvoltarea economica si sociala a teritoriului gal colinele olteniei – codul masurii m11/4c;
 Servicii sociale pentru categoriile sociale defavorizate/ cu risc de sărăcie/cu
dizabilitati/ excluziune socială din teritoriul gal colinele olteniei – codul masurii m12/4d;
Se poate observa complementaritatea Strategiei de Dezvoltare Locală „Colinele
Olteniei” cu alte programe de dezvoltare astfel încât să se asigure implementarea unui
demers integrat de dezvoltare micro-regională, cu utilizarea tuturor oportunităţilor de
finanţare, fie ele din surse private sau publice, naţionale sau europene. Astfel, Strategia
de Dezvoltare Locală a teritoriului „Colinele Olteniei” este complementara cu alte
Programe Operaţionale1 din perioada de programare 2014-2020, după cum urmează:
- Cu Programul Operaţional Capital Uman (PO CU) care finanţează, prin axa
prioritară 3, formarea profesională a persoanelor din mediul rural în vederea dezvoltării
nivelului general de pregătire şi al activităţilor non agricole.
- Cu Programul Operaţional Capital Uman (PO CU) care finanţează, prin axa
prioritara 1, accesul tinerilor din comunitatile marginalizate la formare continuă în diverse
sectoare de activitate, inclusiv prin implementarea garantiei pentru tineri.;
- Cu Programul Operaţional Regional (POR) care finanteaza prin axa prioritara 2,
proiecte in vederea imbunătăţirii competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii iar
prin axa 5, proiecte pentru restaurarea, protecţia şi valorificarea patrimoniului cultural.
- Cu Programul Operaţional Competitivitate (POC) care sprijină, prin axele
prioritare 1 si 2, creşterea competitivităţii sectorului economic, iar prin axa 2, proiecte in
domeniul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiei (TIC) pentru o economie digitală
competitivă.
- Cu Programul Operaţional Capacitate Administrativă (PO CA) care finanţeaza
elaborarea strategiilor de dezvoltare locala ale comunităţilor precum şi pregătirea
personalului din administraţia publică locală în vederea implementării acestor demersuri
de dezvoltare strategică, prin axa prioritara 1 si axa prioritara 2;
- Cu Programul Operaţional Regional (POR) care prin axa 3 finanteaza investiţii în:
iluminatul public; eficienţa energetică a clădirilor publice, inclusiv măsuri de consolidare a
1

www.fonduri-ue.ro
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acestora, prin axa 9 finanteaza investitii in: construirea/reabilitarea/modernizarea
locuinţelor sociale; investiţii în infrastructura de sănătate, educaţie şi servicii sociale;
activităţi de economie socială; activităţi de dezvoltare comunitară integrată - activităţi de
informare, consiliere, iar prin axa 7 se pot finanta investitii in domeniul turismului.
- Cu Programul Operaţional Regional (POR) care, prin axa prioritara 8 poate finanta
investitii in domeniul infrastructurii sanitare şi sociale, iar prin axa 10 poate finanta
investitii in domeniul infrastructurii educationale.
- Cu Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) care finanţează prin axa
prioritara 3, proiecte pentru extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată;
- Cu Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) care finanţează prin axa 4,
proiecte pentru implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia
naturii.
- Cu Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) care finanţează prin axa 5,
proiecte pentru implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale
în zonele cele mai expuse la risc, iar prin axa 6 proiecte pentru promovarea energiei
curate şi eficienţei energetice în vederea susţinerii unei economii cu emisii scăzute de
carbon.
- Cu Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) care finanteaza prin masurile:
M01, M02, M04, M06, M07, M08, M09, M10, M11, M13, M15, M16, M17, M19, proiecte
care vor contribui la indeplinirea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locala.
Relaţia Strategiei de Dezvoltare Locala cu cele mai relevante strategii (Europene,
Nationale, Sectoriale, Regionale, Judetene etc.):
- Strategia Europa 20202 – propune pentru anul 2020 cinci obiective masurabile
care vor ghida procesul de dezvoltare economico-sociala a Romaniei si anume: Ocuparea
fortei de munca; Cercetarea si inovarea; Schimbarile climatice si energia; Educatia si
combaterea saraciei. In acest context proiectele dezvoltate in cadrul masurilor Strategiei
de Dezvoltare Locala, vin in intampinarea obiectivelor Strategiei Europa 2020 mentionate
anterior.
- Acord de Parteneriat 2014-20203 – stabileste cinci provocari in materie de
dezvoltare moderna si competitiva a economiei Romaniei: Competitivitate si Dezvoltare
Locala; Populatie si Aspecte Sociale; Infrastructura; Resursele; Administratia si
guvernarea. In acest context proiectele dezvoltate in cadrul masurilor Strategiei de
Dezvoltare Locala raspund doar pentru primele trei provocari din cadrul acestui acord de
parteneriat respectiv: Competitivitatea, Resursele si Oamenii si societatea si partial
Administratia si guvernarea.
- Strategia de dezvoltare rurala a Romaniei 2014-20204 – abordeaza doar primele
trei provocari ale Acordului de parteneriat 2014-2020 respectiv: Competitivitatea,
Resursele si Oamenii si societatea si partial Administratia si guvernarea. Masurile
cuprinse in Strategia de Dezvoltare Locala raspund acestor trei provocari.
- Cadrul National Strategic pentru Dezvoltarea Durabila a sectorului
Agroalimentar si a spatiului rural in perioada 2014-2020-20305 – include prioritati, in
concordanta cu masurile Strategiei de Dezvoltare Locala, si anume:

Strategia Europa 2020
Acord de Parteneriat 2014-2020
4 Strategia de dezvoltare rurala a Romaniei 2014-2020
5 Cadrul National Strategic pentru Dezvoltarea Durabila a sectorului Agroalimentar si a spaţiului rural in
perioada 2014-2020-2030
2
3
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 Asigurarea echilibrului ecologic durabil pe termen lung al spatiului rural, prin
investitii publice, public private sau private in lucrari de infrastructura de protectie si
echipare a teritoriului (sisteme de irigatii, sisteme hidro-ameliorative de protectie si
echipare a teritoriului (sisteme de irigatii, sisteme hidroameliorative de protectie,
perdele de protectie, impadurirea terenurilor degradate si defrisate, sporirea gradului de
acoperire verde a teritoriului etc.)
 Conservarea si protejarea resurselor naturale regenerabile (solul, apa, aerul,
biodiversitatea) si utilizarea durabila a resurselor naturale agricole, in primul rand a
solului, conservarea biodiversitatii, aplicarea politicilor de atenuare a efectelor
schimbarilor climatice;
 Consolidarea exploatatiilor agricole, modernizarea tehnologiilor si ameliorarea
generala a activitatilor agricultorilor;
 Stimularea formarii exploatatiilor agricole privat-familiale comerciale de tip
european prin restrangerea treptata a exploatatiilor agricole de subzistenta;
 Dezvoltarea teritoriala echilibrata a economiei rurale agricole, extinderea IMM –
urilor rurale agroalimentare si nonagricole si cresterea gradului de ocupare a populatiei
rurale, prin angajarea si stabilizarea in rural cu preponderenta a populatiei rurale active
tinere;
 Restrangerea zonelor rurale defavorizate si a saraciei rurale severe;
- Strategia Forestiera Nationala 2013-20226 – include obiective complementare cu
masurile Strategiei de Dezvoltare Locala, si anume: Gestionarea durabila si dezvoltarea
resurselor forestiere; Planificarea forestiera; Dezvoltarea dialogului intersectorial si a
comunicarii strategice in domeniul forestier;
- Planul de Dezvoltare Regionala Sud Vest Oltenia 2014 – 20207 – include prioritati
complementare cu masurile Strategiei de Dezvoltare Locala, si anume: Cresterea
competitivitatii economice a regiunii; Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii
regionale; Dezvoltarea turismului, valorificarea patrimoniului natural si a mostenirii
cultural istorice; Dezvoltarea rurala durabila si modernizarea agriculturii si a pescuitului;
Dezvoltarea resurselor umane in sprijinul unei ocupari durabile si a incluziunii sociale;
Protectia mediului si cresterea eficientei energetice;
- Strategia de Dezvoltare Economico-Sociala a judeţului Dolj pentru perioada
2014-20208 – include obiective operationale complementare cu masurile Strategiei de
Dezvoltare Locala, si anume: Asigurarea conectivitatii si mobilitatii persoanelor si
marfurilor in cadrul judeţului Dolj; Sprijinirea economiei locale si cresterea
oportunitatilor de ocupare de la nivelul judeţului Dolj; Valorificarea potentialului turistic
natural si cultural al judeţului Dolj; Protectia mediului si asigurarea unui management
durabil; Cresterea eficientei energetice si valorificarea potentialului regenerabil al
judeţului Dolj; Imbunatatirea calitatii si accesului populatiei urbane si rurale a judeţului
Dolj la servicii si infrastructuri publice; Buna guvernanta pentru asigurarea unei
dezvoltari integrate a judeţului Dolj;

Strategia Forestiera Naţionala 2013-2022
Planul de Dezvoltare Regionala Sud Vest Oltenia 2014 – 2020
8 Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a judeţului Dolj pentru perioada 2014-2020
6
7
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CAPITOLUL VII - Plan de Acţiune
privind implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală
În conformitate cu prevederile statutare, Grupul de Acţiune Locală „Colinele
Olteniei”, va derula următoarele tipuri de activităţi conform art. 34 al Regulamentului
(UE) nr. 1303/ 2013:
1. Informare – comunicare
Activităţile de informare – comunicare vizează atât comunicarea cu diferite
organizaţii şi persoane la nivelul teritoriului „Colinele Olteniei” precum şi dezvoltarea
relaţiilor de parteneriat cu alte organizaţii reprezentative la nivel regional, naţional şi
european, relevante pentru procesul de dezvoltare locală.
Astfel, activităţile de informare – comunicare din cadrul Strategiei de Dezvoltare
Locala au ca scop:
• creşterea gradului de cunoaştere a publicului larg despre oportunităţile de
finanţare oferite de axa LEADER prin intermediul Grupului de Acţiune Locală;
• creşterea gradului de cunoaştere de către publicul larg asupra Strategiei de
Dezvoltare Locală şi obiectivelor sale, axelor prioritare şi mecanismelor de
implementare;
• informarea potenţialilor beneficiari despre: condiţiile de eligibilitate pentru
obţinerea finanţării în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală; procedurile de evaluare a
aplicaţiilor de finanţare şi a termenului prevăzut; criteriile de selecţie a operaţiunilor ce
urmează a fi finanţate;
• creşterea capacităţii de absorbţie prin asigurarea informării eficiente
referitoare la proiectele finanţate prin Strategia de Dezvoltare Locală, rezultatele
obţinute şi modelele de bune practici;
• asigurarea accesului la informare pentru toate grupurile ţintă;
• asigurarea unui înalt nivel de transparenţă privind informaţiile furnizate
publicului despre alocarea şi gestionarea fondurilor în cadrul Planului de Dezvoltare
Locală.
2. Apel pentru proiecte
În cadrul activităţilor GAL vor fi lansate apeluri pentru proiecte pe diferitele măsuri
incluse în Strategia de Dezvoltare Locală. Pentru acestea, GAL „Colinele Olteniei”, prin
elaborarea unor proceduri coerente va asigura egalitatea de şanse şi lipsa oricărei forme
de discriminare. Personalul GAL va elabora setul de documente necesar fiecarui apel de
proiecte, va iniţia un proces de consultare publică prealabil lansării oficiale a apelului de
proiecte, va face modificările necesare la pachetul de documente aferent apelului, după
care va face public apelul pentru proiecte.
In cadrul activităţii vor fi elaborate metodologiile de selecţie a proiectelor ce
urmează a fi depuse de către actorii eligibili în implementarea Strategiei de Dezvoltare
Locală, precum şi metodologiile de lucru pentru comitetul de selectare a proiectelor
depuse în cadrul asociaţiei.
3. Sprijinirea depunătorilor de proiecte;
Sprijinul asigurat celor ce depun proiecte va fi acordat, în principal sub forma consultanţei
de specialitate pentru elaborarea cererilor de finanţare şi completarea dosarelor cererilor
de finanţare.
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4. Organizarea procesului de verificare şi decizie asupra proiectelor depuse
Procesul de verificare şi decizie asupra proiectelor depuse va presupune o
verificare de conformitate administrativă a dosarelor cererilor de finanţare, efectuată de
către personalul GAL-ului, o evaluare tehnică de către responsabilii tehnici finalizată cu
un raport de recomandare către comitetul de selectare. După aceste etape, comitetul de
selectare a proiectelor va stabili lista proiectelor aprobate pe baza procedurilor stabilite
în Regulamentul de organizare şi funcţionare.
5. Soluţionare contestaţii.
Contestaţiile depuse de către participanţii la procedura de selecţie a proiectelor,
în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării privind rezultatul evaluării, care
au considerat că le-au fost lezate drepturile, vor fi soluţionate de către comisia de
contestaţii, formată din reprezentanţi ai Grupului de Acţiune Locală şi din experţi externi,
după caz.
Termenul de soluţionare a contestaţiilor este de maxim 30 zile calendaristice de la
termenul limită de depunere a contestaţiilor, cu posibilitatea extinderii perioadei, dacă
este cazul.
Comisia de contestaţii va analiza toate aspectele menţionate de contestatari, după
care va întocmi un raport în care se va detalia decizia luată.
Deciziile de admitere a contestaţiilor privind eligibilitatea vor fi comunicate
responsabililor tehnici şi comitetului de selectare a proiectelor în vederea reevaluării si
acordării punctajului în termen de 5 zile lucrătoare. Rezultatul reevaluării va fi comunicat
Comisiei de Contestaţii pentru a adopta decizia finală cu privire la punctajul proiectului.
Raportul va fi semnat şi aprobat de către toţi membrii Comisiei de Contestaţii.
6. Monitorizarea proiectelor.
Activitatea de monitorizare a proiectelor aprobate va fi efectuată de către
personalul GAL-ului „Colinele Olteniei” şi va urmări respectarea termenilor contractuali
asumaţi la momentul acordării finanţării. Monitorizarea va avea rolul de a asigura
implementarea proiectelor în condiţiile stabilite, dar va putea să şi ofere o imagine a
evoluţiei procesului de dezvoltare locală la nivelul teritoriului.
Termen de
Resurse
Nr.
Acţiune
Responsabil
realizare
Financiare
Activitatea 1. Informare – comunicare
Comunicarea cu diferite
Echipa de
1
organizaţii şi persoane la
2016 - 2023
implementare,
Surse proprii
nivelul teritoriului
Parteneri GAL
Dezvoltarea relaţiilor de
parteneriat cu alte
Echipa de
organizaţii
2
2016 - 2023
implementare,
Surse proprii
reprezentative la nivel
Parteneri GAL
regional, naţional şi
european
Activitatea 2. Apel pentru proiecte
Conform
prevederilor
1
Animare
2016 - 2020
Animator
bugetare Anexa
la Contractul de
finantare
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2

Lansare

2016 - 2020

Personal GAL

Conform
Contractului de
finantare

Activitatea 3. Sprijinirea depunătorilor de proiecte
Serviciul
Conform
Sprijin în elaborarea
externalizat de
1
2016 - 2020
Contractului de
cererilor de finanţare
consultanta de
finantare
specialitate
Activitatea 4. Organizarea procesului de verificare şi decizie asupra proiectelor
depuse
Conform
Evaluarea şi selecţia
1
2016 - 2020
Personal GAL
contractului de
proiectelor
finantare
Conform
Stabilirea listelor
Comitet de
2
2016 - 2020
contractului de
proiectelor aprobate
selectare
finantare
Activitatea 5. Soluţionare contestaţii
Reprezentanţi
Conform
1
Analiză contestaţii
2016 - 2020
GAL si experţi
Contractului de
(dacă e cazul)
finantare
Activitatea 6. Monitorizarea proiectelor
Conform
Monitorizarea proiectelor
Responsabili
1
2016 - 2023
Contractului de
aprobate
monitorizare
finantare
Asociaţia Grupul de Acţiune Locală deţine spaţiu de funcţionare, respectiv clădire
situată în comuna Coţofenii din Dos, strada Nicu Iovipale, nr. 170. Sediul social
beneficiază de două săli, server cu capacitate mare, 6 laptopuri - în vederea facilitării
accesului la informaţie, indiferent de locaţia în care se află personalul angajat al
Grupului, multifuncţională - ce va putea fi utilizată atât la multiplicarea documentelor,
precum şi la scanarea şi transmiterea acestora în versiune electronică, Aparat foto - ce va
fi utilizat pentru realizarea bazei de date cu privire la stadiul implementării proiectelor
finanţate de către GAL, telefon, fax şi este racordat la toate utilităţile. De asemenea,
cele două încăperi sunt dotate cu mobilierul necesar desfăşurării activităţii în bune
condiţii.
Cheltuielile de funcţionare ale Grupului de Acţiune Locală pe perioada 2016-2023
sunt de 307.615 euro (respectiv 20% din suma totală eligibilă solicitată de către GAL), care
vor fi repartizate pentru cheltuielile cu personalul, cheltuieli pentru achiziţia materialelor
consumabile şi pentru a altor echipamente necesare desfăşurării activităţii GAL, cheltuieli
legate de plata experţilor şi pentru alte servicii de expertiză legate de implementarea
strategiei de dezvoltare locală, cheltuieli legate de comunicare (telefonie, poştă,
internet), transport şi plata utilităţilor (căldură, lumină, etc.), cheltuieli pentru
evenimente de promovare si pentru animarea teritoriului, alte cheltuieli neprevăzute
legate de implementarea strategiei de dezvoltare locală. De asemenea în bugetul GAL
sunt prevăzute si fonduri proprii, provenite din cotizaţiile plătite de către membrii GAL,
conform Statutului Asociaţiei.
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CAPITOLUL VIII - Descrierea procesului de implicare
a comunităţilor locale în elaborarea strategiei
La nivelul teritoriului GAL „Colinele Olteniei” activitatea de programare şi de
stabilire a direcţiilor de dezvoltare a zonei are la bază strategiile de dezvoltare locală ale
localităţilor Almăj, Argetoaia, Botoşeşti-Paia, Brabova, Carpen, Cernăteşti, Coţofenii din
Dos, Gogoşu, Greceşti, Işalniţa, Predeşti, Scaeşti, Seaca de Pădure, Secu, Sopot, Verbiţa
din judeţul Dolj şi a localităţii Bâcleş, cooptată din judeţul Mehedinţi.
Scopul parteneriatului format din diverşi actori publici şi privaţi este acela de a
realiza în comun proiecte de interes local sau regional, care să conducă la reducerea
disparităţilor rural-urban, la crearea condiţiilor optime pentru o dezvoltare economică
echilibrată a zonei, în concordanţă cu nevoile locuitorilor săi şi în complementaritate cu
demersurile de dezvoltare din teritoriile învecinate.
Elaborarea Planului de Dezvoltare Locală a demarat prin organizarea întâlnirilor cu
partenerii GAL care au avut ca scop identificarea resurselor existente şi a atuurilor
teritoriului acoperit de aceste localităţi, stabilirea unei viziuni de dezvoltare, precum şi
direcţiile în care ar trebui orientate resursele locale pentru asigurarea dezvoltării locale
într-o manieră durabilă. Cu această ocazie au fost prezentate oportunităţi de finanţare în
cadrul Axei LEADER PNDR 2014-2020 şi a fost stabilit un plan de conştientizare a actorilor
locali şi a cetăţenilor cu privire la oportunitatea accesării tuturor finanţărilor disponibile.
Identificarea persoanelor resursă din teritoriu nu a fost dificilă, deoarece s-a
considerat că reprezentantul legal al fiecărei comune, în persoana primarului, este
persoana resursă care deţine cele mai multe informaţii despre comună, dispune de acces
la informaţii şi, mai important, cunoaşte problemele localităţii şi poate juca un rol
important în cadrul GAL.
Astfel, au avut loc întâlniri şi consultări cu cetăţenii prin intermediul cărora au
fost diseminate informaţiile cu privire la iniţiativa Grupului de Acţiune locală şi pregătirea
Planului Local de Dezvoltare. În anexa nr. 6 sunt ataşate listele de prezenţă de la cele 3
întâlniri cu partenerii GAL şi listele de prezenţă ale întâlnirilor din fiecare localitate –
parteneră GAL.
O primă întâlnire în cadrul elaborării Planului de Dezvoltare a fost organizată în
data de 02.02.2016, în comuna Coţofenii din Dos, întâlnire la care partenerii GAL au
convenit demararea tuturor procedurilor pentru accesarea măsurii LEADER aferente PNDR
2014-2020, pentru a se putea propune prin aceasta sprijin pentru masuri ce se vor înscrie
în noua abordare a dezvoltării satului european, o abordare de tip inovativ care să
încurajeze întoarcerea şi/sau stabilirea tinerilor în teritoriul GAL.
Între prima întâlnire şi cea de-a doua întâlnire s-au cules datele statistice necesare
elaborării analizei diagnostic a teritoriului.
Cu ocazia celei de-a 2-a întâlniri a membrilor GAL privind elaborarea strategiei
(16.02.2016), rezultatele şi datele statistice reprezentative au fost prezentate şi
discutate. S-a realizat o primă analiză SWOT a teritoriului, s-au prezentat oportunităţile
de dezvoltare în cadrul noii Axe LEADER 2014-2020 şi s-au împărţit chestionare în vederea
stabilirii priorităţilor de dezvoltare a teritoriului.
A 3-a întâlnire în cadrul elaborării strategiei s-a desfăşurat pe data de 04.03.2016.
În cadrul acestei întâlniri s-au dezbătut următoarele aspecte:
- Centralizarea informaţiilor la nivel de teritoriu;
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- Trasarea situaţiei existente la nivel teritorial şi a analizei diagnostic, ţinând cont
de specificul zonei identificat în cadrul grupurilor de lucru;
- Elaborarea unei analize SWOT omogene pentru întreg teritoriul;
- Prioritizarea problemelor ce vor trebui soluţionate în funcţie de viziunea de
dezvoltare a teritoriului;
- Stabilirea direcţiilor de dezvoltare vizate de Grupul de Acţiune Locală;
- Stabilirea proiectelor ce vor fi susţinute la nivelul teritoriului;
- Stabilirea valorilor globale pe fiecare direcţie de dezvoltare identificată;
- Stabilirea valorilor unitare pentru fiecare tip de proiect;
- Conturarea criteriilor de selecţie a proiectelor la nivel de teritoriu;
- Stabilirea bugetului de funcţionare a Grupului de Acţiune Locală;
- Analiza şi stabilirea modului de organizare şi funcţionare a Grupului de Acţiune
Locală;
- Stabilirea documentelor ce vor fi ataşate Dosarului de Candidatură în vederea
susţinerii Planului de Dezvoltare Locală.
De asemenea, s-a prezentat şi o analiză a chestionarelor împărţite la întâlnirea
precedentă şi întâlnirile organizate în fiecare localitate din teritoriul GAL din care a
reieşit faptul că nevoile stringente de dezvoltare socio-economica a teritoriului, care vor
fi susţinute prin măsuri sunt:
- Sprijinirea investiţiilor de utilitate publică - infrastructura fizică la scara mică
pentru dezvoltarea economică şi sociala a teritoriului GAL;
- Sprijinirea investiţiilor in servicii sociale pentru populaţia săracă, în pericol de
excluziune sociala grupuri dezavantajate,
- Dezvoltarea sectorului agricol prin sprijinirea agricultorilor tineri care sa
realizeze transferul intre generaţii in agricultura
- Sprijinirea fermelor mici care se descurca cu greu în realizarea unui
management competitiv si orientat către piaţă;
- Încurajarea investiţiilor în sectorul de depozitare, procesare şi comercializare a
produselor agricole şi pomicole în teritoriul GAL;
- Sprijinirea afacerilor pentru activităţi na-agricole în teritoriul GAL, generatoare
de locuri de muncă;
Modelul de chestionar este ataşat în Anexa 7.
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CAPITOLUL IX - Organizarea viitorului GAL
Descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare,
evaluare şi control a strategiei
Monitorizarea şi evaluarea strategiei va asigura implementarea efectivă şi la timp a
proiectelor, managementul finanţelor publice, administrarea adecvată a resurselor
proiectului, monitorizarea efectivă şi evaluarea activităţilor şi rezultatelor acesteia.
În perioada de implementare a activităţilor Strategiei de Dezvoltare Locală, echipa
GAL Colinele Olteniei se va asigura că:
 există un management eficient al proiectului,
 activităţile proiectului se desfăşoară în conformitate cu calendarul prevăzut în
contract,
 se realizează (sau există premisele să se realizeze) indicatorii prevăzuţi în
contractele de finanţare,
 proiectele respectă egalitatea de şanse si nediscriminarea, a dezvoltării durabile,
legislaţia privind achiziţiile publice precum si celelalte condiţionalităţi prevăzute în
contractele de finanţare specifice fiecărui proiect.
În perioada ce urmează după finalizarea implementării activităţilor proiectelor,
echipa GAL Colinele Olteniei se va asigura că proiectele îşi menţin indicatorii de realizare,
că proiectele respectă egalitatea de şanse si nediscriminarea, dezvoltarea durabilă, iar
acolo unde este cazul, proiectele generatoare de venit respectă prevederile
regulamentelor comunitare, că sunt respectate condiţiile contractului de finanţare.
Procesul de monitorizare la nivelul Grupului de Acţiune Locală „Colinele Olteniei”
va fi orientat pe două direcţii, respectiv monitorizare internă şi monitorizare externă.
În vederea gestionării permanente a activităţilor derulate în cadrul Grupului de
Acţiune Locală, fiecare membru din personalul angajat va întocmi săptămânal rapoarte de
progres, ce vor fi transmise Responsabilului administrativ. Cel puţin săptămânal se vor
organiza şedinţe de lucru ce vor avea ca scop monitorizarea activităţilor derulate şi
stabilirea task-urilor pentru perioada următoare.
După semnarea contractelor de finanţare, pentru fiecare proiect responsabilii
tehnic şi de monitorizare împreună, vor deschide câte un dosar şi vor urmări proiectul pe
tot parcursul implementării acestuia prin:
 vizite de monitorizare,
 raportare asupra sustenabilităţii investiţiei,
 gradul de realizare al indicatorilor şi obiectivelor propuse,
 progresul proiectului,
 soluţii de remediere a problemelor identificate în implementarea proiectului.
Scopul vizitei este acela de a determina progresul în implementarea proiectului.
Astfel, cu 5 zile înaintea efectuării vizitei, se va transmite beneficiarilor o notificare în
scris, ce va conţine data efectuării vizitei, persoana/ persoanele delegate din partea
Grupului de Acţiune Locală să participe şi după caz, documentele necesare. Verificarea în
teren se va face în baza unei liste de verificare privind vizita de monitorizare.
De asemenea, echipa GAL va asigura comunicarea permanentă cu AMPNDR,
acţionând ca interfaţă între beneficiarul proiectului şi AMPNDR.
Responsabilul administrativ va centraliza rapoartele şi va transmite informaţiile
Consiliului Director, care le va supune atenţiei Adunării Generale.
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Raportul centralizat cu privire la activităţile derulate de către GAL va fi transmis,
împreună cu situaţiile financiare, Agenţiei de Plăţi. În plus, Agenţiei i se vor transmite şi
listele de verificare privind vizitele de monitorizare a proiectelor aflate în curs de
implementare.
Ca urmare a transmiterii de către GAL a documentelor justificative, Agenţia de
Plăţi va autoriza şi rambursa cheltuielile efectuate de către acesta.
Implementarea proiectelor selectate de către Grupul de Acţiune Locală „Colinele
Olteniei” va urmări îndeplinirea direcţiilor de dezvoltare şi a indicatorilor stabiliţi la nivel
de teritoriu.
ORGANIGRAMA GRUPULUI DE ACŢIUNE LOCALĂ „COLINELE OLTENIEI”

Adunarea Generală

Consiliul Director

Comitetul de
selecţie

Asistent manager

Cenzor

Compartimentul
administrativ

Responsabil tehnic
şi monitorizare (4)
(4)
(4)

Responsabil
financiar

Expert tehnic(2)

Animator (1)

Expert financiar(2)

Componenţă GAL
Grupul de Acţiune Locală „Colinele Olteniei”, conform Actului Constitutiv şi Statului este o
organizaţie non-guvernamentală (Asociaţie) autorizată în conformitate cu prevederile O.G.
nr.26/2000, modificată şi aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi
completările ulterioare.
Conform art. 34 al Regulamentului (UE) nr. 1303/ 2013 sarcinile ce revin Grupului
de Acţiune Locală pentru implementarea cu succes a SDL-ului vor fi îndeplinite de
următoarele structuri:
a. Adunarea Generală;
b. Consiliul Director;
c. Cenzorul;
d. Comitetul de selectare a proiectelor;
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e. Compartiment administrativ.
a. Adunarea Generală - este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor
Grupului de Acţiune Locală. Competenţa şi modalitatea exactă de lucru a Adunării
Generale sunt stabilite prin statutul Asociaţiei şi are următoarele atribuţiile:
 stabileşte strategia şi obiectivele generale ale Asociaţiei;
 aprobă planul de acţiuni pentru implementarea strategiei integrate de dezvoltare a
zonei şi a planului de dezvoltare;
 aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil;
 alege şi îi revocă pe membrii Consiliul Director;
 aprobă rapoartele de activitate înaintate de Consiliul Director;
 aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Director;
 alege şi revocă cenzorul;
 hotărăşte cu privire la înfiinţarea de sucursale şi orice alte structuri fără
personalitate juridică ale Asociaţiei;
 aprobă proiectele individuale depuse de actorii locali şi selectate în cadrul
Asociaţiei;
 hotărăşte cu privire la schimbarea sediului Asociaţiei;
 hotărăşte cu privire la modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei;
 hotărăşte dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi destinaţia bunurilor rămase
după lichidare;
 hotărăşte primirea de noi membri asociaţi şi excluderea asociaţilor, în condiţiile
Statutului;
 hotărăşte cu privire la acordarea statutului de membru de onoare la propunerea
Consiliului Director;
 hotărăşte cu privire la actele juridice de dispoziţie pe care urmează să le încheie
Asociaţia;
 stabileşte cuantumul cotizaţiei anuale plătite de membrii fondatori şi de cei
aderenţi;
 alege Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Asociaţiei;
 numeşte directorul executiv al Asociaţiei în baza propunerilor înaintate de membri;
 hotărăşte cu privire la constituirea comitetului de selectare a proiectelor ce
urmează a fi depuse de actorii locali;
 aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a comitetului de selectare a
proiectelor, precum şi metodologia de lucru a comitetului de selectare a
proiectelor;
 orice atribuţii prevăzute de lege sau statut.
b. Consiliul Director - asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale şi are
următoarele atribuţii:
 prezintă Adunării Generale raportul anual de activitate, executarea bugetului de
venituri şi cheltuieli, proiectul programelor Asociaţiei etc.;
 încheie acte juridice de conservare în numele şi pe seama Asociaţiei;
 acceptă donaţii, sponsorizări, în condiţiile legii;
 stabileşte politica de personal a Asociaţiei, organigrama, ştatul de funcţii şi
propune cuantumul cotizaţiei şi condiţiile în care se achită;
 îşi elaborează regulamentul propriu de organizare şi funcţionare pe care îl supune
spre aprobare Adunării Generale;
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împuterniceşte, în caz de nevoie şi în condiţiile legii, una sau mai multe persoane
pentru a îndeplini anumite atribuţii cu caracter special în numele şi în favoarea
Asociaţiei;
 întreprinde demersurile necesare pentru buna funcţionare a comitetului de
selectare a proiectelor constituite în cadrul Asociaţiei;
 îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute prin Statut sau stabilite de Adunarea
Generală.
c. Cenzorul – conform prevederile statutare îndeplineşte următoarele atribuţii:
 verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;
 întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;
 poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot;
 îşi poate elabora un regulament propriu de funcţionare;
 îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de statut, stabilite de Adunarea
Generală sau rezultate din legislaţia în vigoare.
Funcţia de cenzor va fi ocupată de către un expert contabil sau contabil autorizat, postul
urmând a fi scos la concurs după selectarea Grupului de Acţiune Locală.
d. Comitetul de selectare a proiectelor
Comitetul de selectare a proiectelor în cadrul Grupului de Acţiune Locală „Colinele
Olteniei” este format din reprezentanţi ai autorităţilor şi organizaţiilor ce fac parte din
parteneriat. În ceea ce priveşte selecţia proiectelor în cadrul GAL, se va aplica regula
„dublului cvorum”, respectiv, pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul
selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din parteneri, din care peste 50% să fie din mediul
privat şi societatea civilă.
Pentru evitarea conflictelor de interese se alege un membru supleant pentru fiecare
membru selectat în cadrul comitetului, astfel încât, în cazul în care în cadrul apelului de
proiecte se va regăsi şi un proiect al unuia din membrii selectaţi, acesta din urmă nu va
participa la procesul de selecţie, fiind astfel înlocuit de membrul supleant.
e. Compartimentul administrativ va avea următoarea componenţă (Anexa 8):
 Responsabil administrativ – această funcţie va fi ocupată de către Directorul
executiv al Grupului de Acţiune Locală;
 Responsabil financiar – contabil – se ocupă de supravegherea şi controlul gestiunii
financiar – contabile a GAL-ului;
 Animatori – desfăşoară activităţi de animare pentru promovarea acţiunilor GAL - 2
persoane;
 Responsabili tehnici şi monitorizare - 4 persoane;
 Consultanţi externi – funcţie de necesităţi pentru buna desfăşurare a activităţilor
GAL:
 Experţi tehnici - 2 persoane;
 Experţi financiari - 2 persoane;
 Angajat pentru activităţi de secretariat (Asistent manager);
Atribuţiile corespunzătoare fiecărei funcţii din cadrul echipei de implementare a
Strategiei de Dezvoltare Locală constituie Anexa 8.
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CAPITOLUL X - Planul de finanţare al strategiei

Suma publică totală alocată Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Colinele Olteniei
reieşită din algoritmul de calcul este 1.538.078 Euro, fiind constituită din:
Componenta A valoarea aferentă:
- teritoriului 895,89 km2 x 985,37 Euro/ km2 = 882.783 Euro
- populaţiei 33029 locuitori x 19,84 Euro/loc = 655.295 Euro
Componenta B valoarea aferentă va fi determinată în urma notificării de către AM PNDR
iar Planul de finanţare va fi completat de către Parteneriat în conformitate cu valorile
comunicate de către AM PNDR.
Valorile aferente fiecărei priorităţi sunt alocate în funcţie de ierarhizarea acestora în
Strategie şi au fost corelate cu nevoile identificate în analiza diagnostic, analiza SWOT şi
indicatorii de rezultat stabiliţi, după cum urmează:
P6. Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei şi dezvoltarea economică în zonele
rurale =1.370.425,31 Euro

P3. Promovarea organizării lanţului alimentar, inclusiv procesarea şi comercializarea
produselor agricole a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură =
288.342 Euro

P2. Creşterea viabilităţi exploataţiilor și a competitivităţii tuturor tipurilor de agricultură
în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovative și a gestionării durabile a
pădurilor = 115.337 Euro
Costurile de funcţionare şi de animare pentru Strategia de Dezvoltare Locala Gal Colinele
Olteniei în Planul de Finanţare sunt 307.615 Euro şi nu depăşesc 20% din costurile publice
totale efectuate pentru această Strategie (Anexa 4 a SDL).
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CAPITOLUL XI - Procedura de evaluare şi selecţie

a proiectelor depuse în cadrul SDL
Circuitul informaţional ce se va respecta în vederea facilitării procesului de
selectare a proiectelor la nivelul Grupului de Acţiune Locală este următorul. Grupul de
Acţiune Locală, prin Responsabilul Administrativ şi animatori, dezvoltă mijloace de
informare a potenţialilor beneficiari cu privire la oportunităţile de finanţare. Grupul de
Acţiune Locală organizează întâlniri cu potenţiali beneficiari în vederea sprijinirii acestora
în dezvoltarea/elaborarea proiectelor. Grupul de Acţiune Locală lansează apelul de
proiecte, acţiune ce va fi diseminată atât prin intermediul site-ului Grupului, precum şi
prin intermediul pliantelor. Proiectele depuse de către beneficiari sunt înregistrate de
către Asistentul manager în cadrul unui registru de primire. Proiectele, odată înregistrate,
sunt transmise responsabililor tehnici, care le verifică pe baza criteriilor de selecţie
locală. La sfârşitul evaluării, se întocmeşte o listă a proiectelor şi punctajelor obţinute, în
ordine cronologică şi se transmit comitetului de selecţie stabilit prin Hotărâre a Adunării
Generale. Comitetul de selecţie este format din 15 persoane, reprezentanţi ai
autorităţilor şi organizaţiilor care fac parte din parteneriat. Ponderea reprezentanţilor în
cadrul comitetului de selecţie este de 40% din partea partenerilor publici, iar 60%
reprezentanţi ai partenerilor privaţi şi ai societăţii civile. Pentru selecţia proiectelor se va
aplica regula ”dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în
momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din parteneri, din care peste 50% să fie
din mediul privat şi societatea civilă. De asemenea pentru fiecare membru selectat în
cadrul comitetului se alege şi un membru supleant, astfel încât, în cazul în care în cadrul
apelului pe proiecte se va regăsi şi un proiect al unuia dintre membrii selectaţi, acesta din
urmă să nu participe la procesul de selecţie, fiind înlocuit de membrul supleant. Comitetul
de selectare analizează lista proiectelor, comparativ cu direcţiile de dezvoltare şi
indicatorii stabiliţi în Planul de Dezvoltare Locală. Astfel, comitetul de selectare a
proiectelor va transmite spre verificare administrativă de către AMPNDR numai acele
proiecte ce răspund nevoilor de dezvoltare a teritoriului. AMPNDR verifică din punct de
vedere administrativ proiectele depuse şi înştiinţează Grupul de Acţiune Locală cu privire
la rezultatele verificării. În funcţie de rezultatele evaluării, Grupul de Acţiune Locală
transmite beneficiarilor notificări cu privire la rezultatele procedurii de evaluare şi
selecţie, iar în cazul proiectelor câştigătoare. În plus, odată finalizat procesul de evaluare
şi selecţie, rezultatele procedurii vor fi publicate pe site-ul GAL-ului. Contestaţiile depuse
de către participanţii la procedura de selecţie a proiectelor, în termen de 5 zile lucrătoare
de la primirea notificării privind rezultatul evaluării, care au considerat că le-au fost
lezate drepturile, vor fi soluţionate de către comisia de contestaţii, formată din
reprezentanţi ai Grupului de Acţiune Locală şi din experţi externi, după caz. Termenul de
soluţionare a contestaţiilor este de maxim 30 zile calendaristice de la termenul limită de
depunere a contestaţiilor, cu posibilitatea extinderii perioadei, dacă este cazul. Comisia
de contestaţii va analiza toate aspectele menţionate de contestatari, după care va
întocmi un raport în care se va detalia decizia luată. Deciziile de admitere a contestaţiilor
privind eligibilitatea vor fi comunicate responsabililor tehnici şi comitetului de selectare a
proiectelor în vederea reevaluării si acordării punctajului în termen de 5 zile lucrătoare.
Rezultatul reevaluării va fi comunicat Comisiei de Contestaţii pentru a adopta decizia
finală cu privire la punctajul proiectului. Raportul va fi semnat şi aprobat de către toţi
membrii Comisiei de Contestaţii.
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PARTENERI PUBLICI
Partener
Comuna Coţofenii din Dos
Comuna Predeşti
Comuna Greceşti
Comuna Seaca de Pădure
Comuna Gogoşu
Comuna Carpen
PARTENERI PRIVAŢI
Partener
SC Pet Pers Invest SRL
SC Serv Feld SRL
SC Sud Construct SRL
SC Scai Agro Holding SRL
SC Inagro SRL
SC Markabel Impex SRL
SOCIETATE CIVILĂ %

40%
Funcţia în CS
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
40%
Funcţia în CS
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Funcţia în CS
Membru

ONG Aeronautica Club Craiova
ONG Asociaţia Vânătorilor şi
pescarilor Mihăiţa

Preşedinte
Membru

Partener

Tip/Observaţii

20%

Partener
Asociaţia crescătorilor de bovine,
ovine şi caprine din judeţul Dolj

PERSOANE FIZICE RELEVANTE

Tip/Observaţii

Tip/Observaţii

0%
Funcţia în CS

Tip / Observaţii

nu există persoane fizice relevante
Total:

15
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CAPITOLUL XII - Descrierea mecanismelor de evitare
a posibilelor conflicte de interese conform legislaţiei naţionale
In procesul de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finanţare sau a
programelor în cadrul unei proceduri de selecţie, conform art. 11 din, O.U.G nr.66/20119,
nu au dreptul să fie implicate următoarele 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. Prevederile de mai sus se aplică inclusiv persoanelor implicate în
procesul de verificare/aprobare/plată a cererilor de rambursare/plată prezentate de
beneficiari, iar încălcarea acestora se sancţionează cu excluderea solicitantului din
procedura de selecţie, sau cu deduceri/excluderi din cheltuielile solicitate la
plată/rambursare, în funcţie de prejudiciul posibil de provocat ori deja provocat
fondurilor europene şi/sau fondurilor publice naţionale aferente acestora. Autorităţile
care gestionează fondurile europene vor avea obligaţia să solicite instanţei anularea
contractului/acordului/deciziei de finanţare încheiate cu încălcarea acestor prevederi.
Conform art.13 din O.U.G nr.66/2011, beneficiarii persoane fizice sau juridice de
drept privat nu au dreptul de a angaja persoane fizice sau juridice care au fost implicate
în procesul de evaluare a cererilor de finanţare în cadrul procedurii de selecţie pe
parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la semnarea contractului de finanţare. In
cazul încălcării acestei reguli, autorităţile care gestionează fondurile europene vor
propune instanţei anularea contractului de finanţare.
Nu au dreptul să fie implicaţi în procesul de verificare/evaluare a ofertelor,
conform art.69 din O.U.G nr.34/2006, următoarele persoane: persoane care deţin părţi
sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi sau
subcontractanţi ori persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de
conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi sau subcontractanţi;
soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din
consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertanţi/candidaţi; persoane despre care se constată că pot avea un interes de natură să
le afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a
candidaturilor/ofertelor; persoane care în exercitarea funcţiei pe care o deţin la nivelul
autorităţii contractante se află în situaţia existenţei unui conflict de interese astfel cum
este acesta reglementat de Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
Persoanele fizice sau juridice care participă direct în procesul de verificare/evaluare a
candidaturilor/ofertelor nu au dreptul, conform art.68 din O.U.G nr.34/200610, de a fi
candidat, ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancţiunea excluderii din
procedura de atribuire.
9

O.U.G nr.66/2011 – Sectiunea 2 – Reguli in materia conflictului de interese.
O.U.G nr.34/2006 – Sectiunea 8 – Reguli de evitare a conflictului de interese.

10
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