
















STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ
GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ TIMIŞUL DE CENTRU

INTRODUCERE

Strategia de dezvoltare a microregiunii Timişul de Centru este rezultatul eforturilor
tuturor actorilor direct implicaţi în dezvoltarea durabilă a comunităţilor şi localităţilor
componente ale microregiunii. Astfel, acest document strategic are în vedere atât nevoile
explicite cât şi asteptările implicite ale locuitorilor din comunităţile ce formează
microregiunea Timişul de Centru.

Efortul autorităţilor locale de a gestiona cât mai eficient resursele umane, naturale
şi materiale disponibile pentru dezvoltarea microregiunii, dar şi de a fructifica cât mai
eficient oportunităţile create prin apartenenţa României la Uniunea Europeană şi în acest
context, accesul la o serie de instrumente de reducere a disparităţilor de dezvoltare ne-a
ghidat la realizarea acestui ambițios proiect.

Strategia elaborată şi selectată se va materializa în proiecte ce vor fi
implementate în aria de acoperire a GAL Timişul de Centru, proiecte ce vor fi sprijinite
financiar din fonduri publice la care se va adăuga cofinanţarea privată. Trebuie precizat
faptul ca fundamentul acestor măsuri îl reprezintă în sine atât nevoile identificate ale
populației dar totodată și ambițiile de dezvoltare ale acesteia.

Microregiunea Timișul de Centru reprezintă un potențial agricol care nu este
exploatat la capacitatea optimă. Zootehnia este un sector dezvoltat individual, iar
serviciile sunt insuficient dezvoltate. Implementarea strategiei de dezvoltare locală de
către comunitate contribuie la realizarea unei dezvoltări armonioase a teritoriului eligibil
LEADER. Omogenitatea teritoriului elimină riscul ca măsurile prevăzute pentru a fi
implementate să fie fragmentate, iar participarea unei unități administrativ-teritoriale de
tip oraș la parteneriat oferă suportul necesar pentru susținerea economiei rurale.

Concret teritoriul acoperit de Microregiunea GAL Timişul de Centru este unul destul
de variat incluzând atât zone rurale cât şi urbane, zone slab dezvoltate şi zone care
beneficiază de o dezvoltare economică, zone cu potenţial turistic şi zone cu populaţie de
care populatie ce pot facilita dezvoltarea industrială. Împreună toate aceste aspecte
complementare, necesar a fi identificate atunci când vorbim de dezvoltarea locală, crează
premisele implementării prezentei strategii.

LEADER se concentrează pe dezvoltarea comunităților rurale prin abordarea „de jos
în sus”, comunitățile fiind cele ce își pot determina cel mai bine nevoile, modalitățile de
satisfacere a acestora și cum poate fi valorificat potențialul endogen. Această abordare
asigură coordonarea resurselor de către actorii locali, care totodată sunt și factori
decizionali purtând responsabilitatea sustenabilităţii măsurilor propuse.

LEADER nu este doar un set de măsuri care urmează a fi implementate, ci
reprezintă cadrul necesar pentru mobilizarea și promovarea dezvoltării rurale și este un
instrument care funcționează eficient în situații și zone diferite, prin adaptarea deciziilor
la nevoile comunității noastre. Politica Grupului de Acţiune Locală Timişul de Centru
foloseşte această abordare verticală, „de jos în sus”, unde actorii principali iau deciziile
privind strategia și selectează prioritățile pe care trebuie să le urmărească în zona de
acțiune propusă. Această abordare nu este exhaustivă abordării de „de sus în jos” oferită
de autoritățile naționale sau de cele regionale, fiind chiar complementară.



Intenţia noastră este de a dezvolta acţiuni de cooperare cu alte teritorii care
implementează o strategie LEADER, acţiune ce considerăm că va aduce un aport
semificativ microregiunii prin dezvoltarea unor proiecte comune, prin transferul de
cunoştinte, schimbul de informaţii şi idei, precum şi prin susţinerea inovaţiei în mediul
rural. Organizarea de tipul Grup de Acțiune Locală este o premieră pentru întreg arealul
propus, care va contribui în mod semnificativ la obţinerea unei dezvoltări teritoriale
echilibrate şi va asigura gestionarea durabilă a resurselor naturale prin măsurile şi
obiectivele propuse.

Microregiunea Timişul de Centru prezintă un potenţial pentru creştere economică,
un potenţial pentru dezvoltare în toate sectoarele socio – economice, deţine un capital
uman ce poate fi valorificat şi are capacitatea demonstrată de administrare a resurselor
existente.



CAPITOLUL I
PREZENTAREA TERITORIULUI ŞI A POPULAŢIEI ACOPERITE – ANALIZA DIAGNOSTIC

Teritoriul acoperit de Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Timişul de Centru include
15 localităţi, din care 14 localităţi (2 oraşe – Ciacova şi Buziaş şi 12 comune – Tormac,
Sînmihaiu Român, Moşniţa Nouă, Niţchidorf, Şag, Parţa, Giroc, Ghiroda, Chevereşu Mare,
Giulvăz, Sacoşu Turcesc şi Peciu Nou) fac parte din judeţul Timiş şi o localitate – Vermeş
care face parte din judeţul Caraş – Severin.

Dintre cele 15 localitati, 3 cuprind zone sărace1, având un indice de dezvoltare
umană locală mai mic de 55: Niţchidorf (IDL 52,55); Chevereşu Mare (IDL 54,66) şi oraşul
Ciacova (IDL 54,37).

Ca şi suprafaţă, localităţile din judeţul Timiş acoperă 91,33% din suprafaţa totală a
GAL–ului, în timp ce localitatea din judeţul Caraş - Severin reprezintă 8,67% din suprafaţa
totală a GAL- ului.

Limitele geografice ale teritoriului sunt următoarele: Nord: Dumbrăviţa, Săcălaz,
Recaş şi Topolovăţu Mare; Est: Belinţ, Boldur şi Darova; Sud: judeţul Caraş – Severin,
Gătaia, Ghilad, Voiteg şi Birda; Vest: Foeni, Uivar, Otelec şi Cenei.

Delimitarea şi ocuparea teritoriului de drumuri publice: DN57 traseu: DN 59
(Timişoara) – Chişoda – Giroc – Timişoara (DN59); DJ 572 traseu: limita Caraş– Severin –
Silagiu – Buziaş – limita judeţul Arad; DJ 591 traseu: Timişoara (DN 59) – Utvin – Sînmihaiu
Român – Sînmihaiu German – Cenei (DN 59B); DJ 592 traseu: Timişoara – Moşniţa Nouă –
Albina – Chevereşu Mare – Bacova – Buziaş – Sinersig – Lugoj (DN6); DJ 593 traseu: DN 59 –
Peciu Nou – Giulvăz – Frontiera Serbia;

Relieful se caracterizează prin predominarea câmpiei, care acoperă partea vestică
(câmpia joasa) şi centrală (câmpia înaltă) a judeţului. Câmpia pătrunde sub forma unor
golfuri în zona dealurilor, pe văile Timişului şi Begăi, iar în estul judeţului se desfăşoară
dealurile premontane ale Pogănişului şi partea sudică a Podişului Lipovei.

Clima este continental moderată, cu uşoare influenţe mediteraneene. Lanţul
Munţilor Carpaţi, din partea de răsărit, protejează judeţul împotriva aerului rece
continental, iar deschiderea spre vest permite penetrarea mai uşoară a aerului temperat
maritim.

Hidrografie. Teritoriul este străbătut de la est la sud-vest de râurile Bega şi Timiş,
cu afluenţii săi Timişana, Pogăniş şi Bârzava, iar în nord îşi urmează cursul de la est spre
vest, Aranca, un vechi braţ al Mureşului.

Resursele naturale cuprind zăcăminte de lignit, bazalt, mangan, argilă, ţiţei şi
gaze (în zona de vest a judeţului), nisip (Şag), nisip pentru sticlă. La Buziaș sunt izvoare de
ape minerale şi ape geotermale.

Solul oferă condiţii favorabile pentru cultura plantelor agricole, în principal a
cerealelor şi a plantelor tehnice şi furajere. Este prielnic de asemenea pomiculturii şi
viticulturii. Baza pedologică de la câmpie și dealuri, oferă posibilitatea realizării unei
agriculturi variate și de mare randament. Etajul imediat superior - cel colinar –aparține
zonei agricole mixte: cultura cerealelor (preponderent pentru autoconsum), pomicultura și
creșterea vitelor.

Vegetaţie. Pădurile sunt puţine fiind situate în partea estică (păduri de brad, molid
şi fag). În celelalte părţi se întâlnesc mici păduri de stejar, cer, gârniţă, iar în lunci - plopi
şi sălcii.

1 www.pndr.ro - Lista-UAT-cu-valorile-IDUL-corespunzatoare.pdf
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Utilităţi publice de interes local. În anul 2014 lungimea totala a reţelei simple de
distribuţie a apei potabile în localităţile din cadrul prezentuluiGAL este de 369,2 km;
Capacitatea instalaţiilor de producere a apei potabile este de 16.567 mc/zi. Cantitatea de
apă potabilă distribuită consumatorilor este de 1.600 mii mc din care 1.290 mii mc pentru
uz casnic(Sursa: INS- Baza de date TEMPO).

Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare în anul 2014 este de 129,6 km
şi cuprinde doar 5 din cele 15 localităţi ale Grupului de Acţiune Locală Timişul de Centru şi
anume: Buziaş, Ghiroda, Giroc, Moşnita Nouă şi Peciu Nou (Sursa: INS- Baza de date
TEMPO).

Lungimea totală a conductelor de distribuţie a gazelor în anul 2014 este de 279,7
km şi cuprinde doar 8 din cele 15 localităţi ale Grupului de Acţiune Locală Timişul de
Centru şi anume: Buziaş, Ghiroda, Giroc, Moşniţa Nouă, Parţa, Peciu Nou, Şag şi Sînmihaiu
Român. În anul 2014 au fost distribuite 19.572 mii mc de gaze naturale, din care 10.090 au
fost folosiţi pentru uz casnic(Sursa: INS- Baza de date TEMPO).

Populaţie.Numărul total al locuitorilor care fac parte din aria teritorială a Grupului
de Actiune Locala Timişul de Centru este conform RPL 2011 de 63.903 locuitori, dispuşi pe
o suprafaţă totală de 1321,87 km2. Faţă de RPL 2002, numărul locuitorilor a crescut cu
7.292 persoane.

Teritoriul acoperit de Grupul de Acţiune Locală Timişul de Centru, are o densitate
de 48,34 locuitori/km2, inferioară densităţii judeţului Timiş (78,6 locuitori/km2), densităţii
regiunii de dezvoltare Vest (57,1 locuitori/km2), cât şi celei de la nivel naţional (84,4
locuitori/km2), ceea ce impune atragerea populaţiei în zonele rurale în primul rând prin
îmbunătăţirea condiţiilor de trai în mediul rural, dar şi prin crearea de locuri de muncă.

Structura populaţiei GAL -ului pe grupe de vârstă la Recensământul Populaţiei şi al
Locuinţelor 2011 este următoarea: 3.727 persoane sub 5 ani; 3.557 persoane între 5-9 ani;
3.557 persoane între 10-14 ani; 3.532 persoane între 15-19 ani; 4.129 persoane între 20-24
ani; 4.301 persoane între 25-29 ani; 5.135 persoane între 30-34 ani; 4.973 persoane între
35-39 ani; 5.415 persoane între 40-44 ani; 3.267 persoane între 45-49 ani; 4.118 persoane
între 50-54 ani; 4.394 persoane între 55-59 ani; 4.148 persoane între 60-64 ani; 2.758
persoane între 65-69 ani; 2.634 persoane între 70-74 ani; 2.038 persoane între 75-79 ani;
1.410 persoane între 80-84 ani şi 810 persoane peste 85 de ani.

Structura populaţiei GAL-ului după etnie conform RPL 2011 este următoarea: din
totalul de 63.903 persoane, 52.742 sunt români, 3.641 maghiari, 1.561 romi, 201 ucraineni,
604 germani, 1.156 sârbi, 215 slovaci şi 186 alte etnii. Pentru restul de 3.597 de persoane
informaţia privind etnia nu este disponibilă.

Localităţile în care se regăsesc minorităţi etnice2 în procente semnificative sunt:
Tormac cu 35,9% din populaţia stabilă maghiari; Chevereşu Mare cu 19,3% din populaţia
stabilă romi şi Peciu Nou cu 13,5% din populaţia stabilă sârbi. Câteva dintre aceste
minorităţi sunt organizate în forme asociative (ONG).

Turismul este reprezentat de un potenţial natural diversificat, de varietatea
faunei şi florei. Izvoarele de ape minerale şi termale, recunoscute pretutindeni pentru
calitătile lor curative, fondul cinegetic şi piscicol bogat, precum şi varietatea elementelor
de arhitectură, artă populară şi folclor asigură oferte de turism pe gustul fiecăruia.

Pe teritoriul Grupului de Acţiune Locală Timişul de Centru, în anul 2014 funcţionau
un număr de 20 de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare (11 hoteluri, 1

2 www.pndr.ro - Populatia-stabila-dupa-etnie-judete-municipii-orase-comune-in-2011.xls
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motel, 1 tabără de elevi şi preşcolari, 2 pensiuni turistice şi 5 pensiuni agroturistice) doar
în 6 din cele 15 localităţi componente ale GAL-ului: Buziaş, Chevereşu Mare, Ghiroda,
Giroc, Moşnita Nouă şi Şag (Sursa: INS- Baza de date TEMPO).

Turismul balnear şi de agrement se practică în oraşul.staţiune Buziaş, aflat la 34
km sud-est de Timişoara ,Buziaşul fiind ostaţiune balneoclimaterică permanentă. Bazele
de tratament ale staţiunii sunt dotate cu aparatură modernă. De asemenea, turiştii pot
vizita valoroasa colecţie de artă populară, precum şi parcul staţiunii.

Oferta turistică este completată cu tradiţii, evenimente culturale, monumente şi
ansambluri arhitecturale. Un exemplu ar fi Ciacova unde se poate admira "Cula Ciacovei",
având cinci secole de existenţă.

Patrimoniu arhitectural si cultural: în Buziaş - Ansamblul de arhitectură balneară
"Zona cu parcul", cu colonada, Hotelul "Bazar", Hotelul "Grand" şi cazinoul; în Ciacova -
Biserica de lemn "Sf. Gheorghe", azi biserică de cimitir, Turnul de apărare, Biserica
Sârbească „Maica Domnului”, Ansamblul urban „Piaţa Cetăţii”; în Giroc – Biserica ‚Sf.
Dumitru”; în Giulvăz - Biserica Sârbească "Sf. Arhanghel Gavriil", Conacul Nikolici; în Parţa
- Biserica "Înălţarea Domnului"; în Sacoşu Turcesc - Casa "Iuliana Suba".

Mediu. Pe teritoriul GAL-ului se regăsesc arii naturale protejate Natura 20003;
situri de importanţă comunitară: Lunca Timişului în localităţile Buziaş, Chevereşu Mare,
Ciacova, Giroc, Giulvăz, Moşnita Nouă, Parţa, Peciu Nou, Sacoşu Turcesc şi Sag; Pădurea
Dumbrava în orasul Buziaş; Pajiştea Ciacova în orasul Ciacova; Pajiştea Jebel în oraşul
Ciacova şi comuna Parţa; Sărăturile Diniaş în comunele Parţa, Peciu Nou şi Sînmihaiu
Român.

Pe teritoriul administrativ al comunelor Sacoşu Turcesc şi Tormac se află rezervaţia
naturală Lunca Pogănişului, o arie protejată de interes naţional cu o suprafaţă de 75,50 ha.
Aria naturala protejează o specie floristică rară, cunoscută sub denumirea populară de
lalea pestriţă.

Pe teritoriul administrativ al comunei Ghiroda se află Pădurea Bistra, o arie
protejată de interes naţional cu o suprafaţă de 19,90 ha. Aria naturală se află în partea
central-nordică a judeţului Timiş, în lunca stângă a râului Bega, pe teritoriul sud-estic al
satului Ghiroda, în partea nordică a localităţii Moşniţa Veche.

Infrastructura socială.În urma acţiunilor de animare desfăşurate în fiecare
localitate, a rezultat următoarea situaţie a serviciilor sociale considerate utile/dezirabile
la nivelul Grupului de acţiune Locală Timişul de Centru: pentru persoane vârstnice
dependente: Servicii de îngrijire socio-medicală la domiciliu; Cămine pentru persoane
vârstnice/Centre de îngrijire şi asistenţă/Unităţi de îngrijire medico-sociale care să
deservească microregiunea; alte servicii, de ex: Activităţi artistice şi culturale, servirea
unei mese de la cantina socială, direct la domiciliu. Pentru copii si persoane adulte cu
dizabilităţi fără servicii de sprijin în comunitate: Centru de zi (comunitar de servicii
sociale) – mediere relaţii cu instituţii, obţinere drepturi, consilierea familiei, facilitarea
accesibilizării locuinţei, socializare, terapie ocupaţională, servicii de evaluare vocaţională;
Centru de recuperare specializată de zi – servicii de recuperare şi reabilitare medicală;
Servicii de recuperare şi îngrijire la domiciliu pentru cazurile grave.

Economia locală este destul de puternică si diversificată fiind sustinută de tradiţie,
localizarea vestică a judeţului, precum şi de forţa de muncă înalt calificată.

3 www.pndr.ro - Lista-ariilor-naturale-protejate-Natura-2000.pdf
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Relaţia dintre administraţia locală şi IMM-uri este importantă mai ales ca mecanism
de convertire a activităţilor economice în bunăstare colectivă, precum şi din perspectiva
stimulării antreprenoriatului cu rol social în comunitate. Primăriile sunt conştiente de
rolul important pe care agentii economici îl joacă în comunitate, cel puţin prin asigurarea
de locuri de muncă şi contribuţiile la bugetele locale.

La Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor din 2011, populaţia ocupată la nivelul
GAL Timişul de Centru reprezenta 38,7% din total populaţiei stabile. Populaţia încadrată
în sectorul serviciilor acoperă cea mai mare pondere din populaţia ocupată, urmată de
agricultură, industrie şi comerţ.

Una din cele mai vechi şi importante activităti agricole din teritoriul GAL,
dispunând de conditii climatice favorabile este cultivarea cerealelor si a plantelor tehnice,
iar în majoritatea comunelor din zona de câmpie şi de deal este practicată cu succes
viticultura. De exemplu Buziaş este un nume sonor atât în tară, cât şi în străinătate în
ceea ce priveşte producţia de vin. Productia de legume în microferme individuale este de
asemenea o activitate economică de tradiţie în special în localităţile rurale din
vecinătatea centrelor urbane. Creşterea animalelor constituie, o ramură importantă, de
tradiţie, a agriculturii timişene, în ultimii ani înregistrându-se o creştere semnificativă a
numărului de animale în sectorul privat.

Numărul şomerilor din localităţile componente ale Grupului de Acţiune Locală
Timişul de Centru a avut, în ultimii 5 ani, următoarea evoluţie: 2010 – 1.121 pers., 2.011 –
611 pers., 2012 – 668 pers., 2013 – 646 pers. şi in 2014 – 621 pers (Sursa: INS- Baza de date
TEMPO).

Agricultura. Suprafaţa fondului funciar după modul de folosinţă se prezintă astfel:
132.181 ha total, 111.019 ha teren agricol:, 87.763 ha teren arabil, 17.586 ha păşuni, 3787
ha fâneţe, 918 ha vii şi pepiniere viticole, din care 849 ha sunt în orasul Buziaş, 965 ha
livezi şi pepiniere pomicole; 21.162 ha teren neagricol; 8.283 ha păduri şi altă vegetaţie
forestieră, din care 3.273 ha sunt în localitatea Vermeş, judeţul Caraş – Severin; 2.508 ha
sunt cu ape şi balti; 5.997 ha sunt ocupate cu construcţii; 3.206 ha căi de comunicaţii şi
căi ferate şi 1.168 ha terenuri degradate şi neproductive(Sursa: INS- Baza de date TEMPO).

Repartiţia fondului funciar al GAL - ului după modul de folosinţă denotă faptul că
terenul arabil ocupă 79,0% din suprafata agricolă, păşunile şi fâneţele reprezintă 0,2% , iar
viile şi livezile 1,7%.

GAL-ul Timişul de Centru dispune de premise favorabile pentru realizarea unei
agriculturi productive. Deşi agricultura reprezintă o ramură importantă a economiei
teritoriului acoperit, potrivit opiniei generale nu este valorificată suficient pentru a putea
deveni un pilon real de susţinere a economiei locale. Totuşi, analiza derulată la nivelul
teritoriuluii a permis identificarea unor iniţiative de asociere, prin care se poate asigura
dezvoltarea lanţului valoric producţie-procesare-comercializare, atât de necesar pentru o
agricultură competitivă. De asemenea, analiza a identificat şi existenţa unor producători
şi procesatori importanţi, care pot avea un rol decisiv în dezvoltarea locală.

În majoritatea teritoriului se practică agricultura de subzistenţă şi semi-subzistenţă,
terenurile fiind caracterizate de un grad ridicat de fărâmiţare. Aproximativ 60% din ferme
sunt de mici dimensiuni, cu loturi cuprinse între 1 şi 5 ha. Pentru stimularea transformării
gospodăriilor tărăneşti în ferme agricole familiale cu caracter comercial, trebuie luate
masuri pentru sustinerea investiţiilor în mediul rural, pentru creditarea agriculturii.

Printre problemele importante ale agriculturii se numără cele legate de costurile
de producţie foarte ridicate, în comparaţie cu profitul generat, precum şi de lipsa spaţiilor



de depozitare, care generează totodată consecinţe nefavorabile pentru producători. Un
interes deosebit a fost manifestat şi pentru agricultura ecologică, potrivit datelor
furnizate de Camera Agricolă Judeţeană, domeniu care a constituit tema numeroaselor
campanii de informare şi sesiuni de instruire a fermierilor.

Sectorul zootehnic este reprezentat de creşterea păsărilor, porcinelor, ovinelor,
bovinelor şi apicultură. În prezent, creşterea animalelor se face în sistem gospodăresc
pentru consum propriu, cât şi ca sursă minoră generatoare de venit. Dar, pentru a se
ajunge la un standard european de dezvoltare, la nivelul localităţilor ce reprezintă GAL
Timişul de Centru, se pot înfiinţa ferme şi complexe zootehnice sau puncte de colectare şi
prelucrare a produselor animaliere.

Aşadar, teritoriului GAL Timişul de Centru prezintă următoarele caracteristici
privind agricultura: sub aspectul proprietăţii, agricultura este fărâmiţată, iar formele de
asociere acoperă mai puţin de jumătate din terenul agricol existent; lipsa capitalurilor
împiedică implementarea de tehnologii moderne; mecanizarea existentă acoperă
necesarul de lucrări, dar este depăşită moral; agricultura ocupă mare parte din populaţia
activă; veniturile din agricultură sunt reduse şi fluctuante în funcţie de condiţiile
climatice şi de preţul pieţei; creşterea animalelor este axată pe rase autohtone de
productivitate redusă; dependenţa producţiei de condiţiile climatice în lipsa unui sistem
de irigaţii; nu există suficiente suprafeţe agricole pe care să se practice agricultura
intensivă sau cea ecologică; nu există suficiente unităţi de procesare a produselor agricole
la nivel local.

Educaţie. Pe teritoriul Grupului de Acţiune Locală Timişul de Centru, în anul 2014
funcţionau 54 de unităţi şcolare, din care 29 de grădiniţe cu program normal, 9 cu
program prelungit, 12 unităţi de învătământ primar şi gimnazial (inclusiv învătământ
special) şi 4 licee. În ceea ce priveşte populaţia şcolară, în anul 2014 s-au înscris 2.104
copii în grădiniţe, 4.608 elevi în învăţământul primar şi gimnazial (inclusiv învăţământ
special) şi 732 elevi în învăţământul liceal (Sursa: INS- Baza de date TEMPO).

Din datele prezentate rezultă că în medie, revin 55 de copii la o grădiniţă, 384
elevi la o unitate de învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământ special) şi 183
elevi la un liceu. În ceea ce priveste terenurile de sport, la nivelul GAL –ului există un
număr de 14 terenuri, din care 4 sunt în cele 2 oraşe (Buziaş şi Ciacova). Din aceste
terenuri 9 sunt la unităţile de învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământ special)
şi 5 la licee. Nu exista niciun bazin de înot în localităţile care formează Grupul de Acţiune
Locală Timişul de Centru.

Sănătate. Reţeaua de unităţi sanitare la nivelul GAL –ului în anul 2014 se prezintă
astfel: în proprietate publică: 1 spital, 2 cabinete medicale de familie, 1 farmacie şi un
laborator medical; în proprietate privată: 1 ambulator de specialitate, 37 cabinete
medicale de familie, 20 de cabinete stomatologice, 1 societate stomatologică civilă
medicală, 16 cabinete medicale de specialitate, 21 de farmacii şi 1 laborator de tehnică
dentară (Sursa: INS- Baza de date TEMPO).

Situaţia cadrelor medico-sanitare la nivelul GAL-ului se prezintă astfel: 69 de
medici din care 44 sunt medici de familie; 22 de stomatologi, 37 de farmacişti şi 131
personal sanitar mediu. Populaţia GAL-ului fiind de 63.903 de locuitori, rezultă că la un
medic revin 926 de persoane, la un medic de familie 1.452 persoane, iar la un stomatolog
2.904 persoane (Sursa: INS- Baza de date TEMPO).



CAPITOLUL II
COMPONENŢA PARTENERIATULUI

Parteneriatul public - privat Grupul de Acţiune Locală Timişul de Centru s-a
constituit la iniţiativa comunelor Moşniţa Nouă şi Giroc, precum şi ȋn urma acţiunilor de
informare şi consultare care au avut loc ȋn teritoriu, pe raza a 15 UAT – uri, din care 14
localităţi sunt din judeţul Timiş (2 oraşe – Ciacova şi Buziaş şi 12 comune – Tormac,
Sînmihaiu Român, Moşniţa Nouă, Niţchidorf, Şag, Parţa, Giroc, Ghiroda, Chevereşu Mare,
Giulvăz, Sacoşu Turcesc şi Peciu Nou) şi o localitate este din judeţul Caraş–Severin,
respectiv comuna Vermeş.

Numărul total al locuitorilor care fac parte din aria teritorială a Grupului de
Acţiune Locală Timişul de Centru este conform RPL 2011 de 63.903 locuitori, dispuşi pe o
suprafaţă totală de 1321,87 km2. Teritoriul acoperit este unul omogen, coeziv din punct
de vedere social, caracterizat prin tradiţii comune, identitate locală, nevoi şi aşteptări
comune. În cadrul parteneriatului s-au asociat 63 membri, astfel: 15 parteneri publici, 11
ONG – uri, 35 agenţi economici şi 2 persoane fizice. În cadrul parteneriatului, sectorul
public reprezintã 23,81%, iar sectorul privat 76,19% (respectiv 3,17% persoane fizice,
17,46% societatea civilã şi 55,56% agenți economici).

Partenerii au fost implicaţi în toate etapele procesului de elaborare a strategiei,
realizându-se un schimb de informații și viziuni relevante pentru procesul de dezvoltare a
teritoriului.

Într-o primă fază, s-a realizat o analiză a localităţilor cuprinse în teritoriul GAL din
punct de vedere a localizării geografice, al tipului de localitate – oraşe, comune, sate, şi
numărului de locuitori. S-a realizat o analiză diagnostic a populaţiei,a activităţilor
economice, sociale, culturale şi s-au identificat trendurile demografice şi economice zonei
aferente GAL. De asemenea, s-au identificat problemele de mediu şi posibilităţile de
ameliorare. Analiza zonei a permis recunoaşterea punctelor locale forte şi slabe, a
potenţialului endogen şi identificarea piedicilor majore în calea dezvoltării durabile. S-a
constatat că zona are coerenţă suficientă şi o masă critică în termeni de resurse umane,
financiare şi economice pentru a susţine o strategie viabilă de dezvoltare locală. A urmat
identificarea persoanelor-resursă cu care s-a colaborat în sensul conturării unei echipe
responsabile pentru realizarea acţiunilor şi pregătirea materialelor de prezentare a
programului LEADER, în vederea realizării acţiunilor de informare la întâlniri şi la nivelul
grupurilor de lucru.

GAL Timişul de Centru va fi responsabil de implementarea acţiunilor din cadrul
Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului şi de îndeplinirea obiectivelor asumate prin
intermediul acesteia şi va controla calitatea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală
pentru o bună funcţionare a întregului sistem de management, a corectitudinii şi
conformităţii punerii în aplicare a Strategiei de Dezvoltare Locală.

Zona de interes pentru implementarea parteneriatului prezintă un potențial agricol
ridicat și are un istoric recunoscut pentru activitățile tradiționale. O mare parte din
membri au ca activitate principală agricultura. Cu excepţia domnilor Redac Dan – Cosmin
şi Zota Flavius – Graţian, partenerii care desfăşoară acţivităţi agricole sunt înregistrați ca
persoane juridice și au exploatații cu suprafațe mici sau medii.



Printre partenerii relevanți, din domeniul agricol, pentru zona pe care o reprezintă,
se numără: Szekely Adriana I.I., Popescu Alex Matei I.I., Urda Maria – Alexandra I.I., S.C.
Zeikus S.R.L, Agronicula S.R.L şi o asociaţie care reprezintă interesele crescătorilor de
bovine (Asociaţia Crescătorilor de Bovine Obad). Participarea la parteneriatul public-privat
a entităţilor menţionate mai sus oferă suportul necesar pentru constituirea formelor de
asociativitate şi crearea unor mărci înregistrate.

În procesul de formare a parteneriatului s-a urmărit atragerea de membri din
domenii diversificate de activitate, dar al căror domeniu de activitate să fie fieîn
concordanța cu specificul zonei şi care să vină în sprijinul administrativ şi economic al
Grupului de Acţiune Locală Timişul de Centru. Sectorul serviciilor este format din
parteneri precum: Cabinet Medical Doctor Zarici Maria, cabinet medical veterinar Dr.
Vîrtosu Dan, Grup Sin Electric S.R.L., S.C. European Purchasing S.R.L., Total Recycling
S.R.L., Roxinov Construct S.R.L., Dole Paradisul Verde S.R.L., Grinta S.R.L. şi Lavaseco
Patrik S.R.L.

Societatea civilă, care are ca principal scop dezvoltarea comunității şi care se
implică activ în soluţionarea problemelor sociale este reprezentată de Asociația Pro
Comunity şi Centrul Romilor pentru Integrare, Studii şi Solidaritate în Dezvoltare
Comunitară CRIS – DC.

De asemenea, în rândul membrilor parteneriatului public – privat GAL Timişul de
Centru sunt prezenţi şi reprezentanţi ai sectorului economic, precum S.C. RUCK TRICOT
S.R.L. şi Moda Blu Şag S.R.L şi ai organizaţiilor de mediu:Asociaţia Timişul Verde şi
Asociaţia Lunca Pogănişului, astfel încât sunt reprezentate toate sectoarele responsabile
de dezvoltarea viitoare a mediului rural.

Componenţa parteneriatului este detaliată în Anexa 3, care face parte integrată
din prezenta Strategie de Dezvoltare Locală a Grupului de Acţiune Locală Timişul de
Centru.



CAPITOLUL III
ANALIZA SWOT (analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunităţilor şi ameninţărilor)

TERITORIUL
(caracteristici geografice- izolare- deservire- infrastructuri- centre de interes-
patrimoniu – cultură- mediu înconjurător)

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
 Spaţiu geografic compact;
 Teritoriul străbătut de drumuri

naţionale şi judeţene oferă o bună
mobilitate teritorială;

 Acces la calea ferată;
 Apropierea de municipiul Timişoara;
 Terenurile sunt favorabile culturilor

agricole;
 Climat favorabil pentru agricultură;
 Zone protejate, situri Natura 2000;
 Existenţa edificiilor şi monumentelor

de o mare valoare istorică;
 Posibilitate de practicare a

diverselor tipuri de turism;
 Preocuparea comunităţilor pentru

păstrarea obiceiurilor şi tradiţiilor;
 Existenţa căilor de acces între UAT,

permiţând astfel accesul uşor în cazul
situaţilor de urgenţă.

 Infrastructură rutieră precară
 Drumuri de legătură între comunele

din teritoriu insuficiente
 Lipsa utilităţilor în unele localităţi
 Infrastructură deficitară de

colectare a deşeurilor
 Lipsa lanţurilor scurte de desfacere

a produselor agricole şi alimentare din
teritorilul Grupului de Acţiune Locală;

 Există foarte puţine servicii de
agrement şi divertisment

 Un număr tot mai redus de
evenimente culturale şi tradiţionale;

 Starea de degradare a obiectivelor
protejate, a clădirilor şi monumentelor
istorice

 Situaţia precară a infrastructurii de
învăţământ în unele localităţi;

 Grădiniţe cu program prelungit
insuficiente

 Lipsa centrelor de permanenţă.
 Tehnologii şi echipamente medicale

învechite în unităţile de profil
 Lipsa unei politici comune pentru

mediu.
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

 Localizare in apropierea municipiului
Timişoara, ceea ce faciliteaza accesul
locuitorilor la mari pieţe de desfacere;

 Posibilităţi de practicare a vânatului
şi pescuitului în zona;

 Posibilităţi de dezvoltare a
turismului prin valorificarea obiectivelor de
patrimoniu cultural;

 Posibilităţile de dezvoltare a
microîntreprinderilor şi a întreprinderilor
mici având o bună infrastructură pentru
mediul de afaceri;

 Posibilităţi de dezvoltare a

 Slaba valorificare a patrimoniului
arhitectural şi cultural (în pofida
potenţialului foarte ridicat);

 Degradarea patrimoniului cultural;
 Riscuri naturale, calamităţi;
 Extinderea zonei metropolitane –

pierderea specificului rural;
 Numeroasele schimbări ale legislaţiei

fiscale care afectează în mod negativ
microîntreprinderile şi întreprinderile mici.



teritoriului, prin constituirea Grupului de
Acţiune Locală Timişul de Centru şi astfel,
facilitarea accesului la finanţare

 posibilități de colaborare în ceea ce
privește o politică comună pentru mediu și
a unor măsuri de prevenire a dezastrelor
naturale

POPULATIA
(demografie-populaţie activă-îmbătrânire-nivel de instruire-cunoştinţe şi competenţe
specifice teritoriului)

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
 Diversitate etnică, interculturalitate
 Forţă de muncă disponibilă
 Ponderea ridicată a populaţiei active

în totalul populaţiei
 Tradiţie şi cunoştinţe în domeniul

creşterii animalelor şi culturii plantelor
 Cunoştinte specifice legate de

cultura legumelor apiculturiă
 cunoașterea speciilor și habitatelor

zonei precum si promovarea acestora

 Densitate scăzută a populaţiei
 Migrarea forţei de muncă active
 Lipsa centrelor de formare pentru

adulţi
 Lipsa de mobilitate a forţei de

muncă
 Lipsa unei bune informări în ceea ce

priveşte mediul și ariile protejate
 Lipsa unei informări în ceea ce

priveşte mediul de afaceri şi posibilităţile
de finanţare a acestuia;

 Lipsa de informare a populaţiei în
ceea ce priveşte serviciile sociale şi
medicale.

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
 Facilitarea accesului la informaţii

prin organizarea în zonă a unor cursuri de
formare profesională

 Posibilitatea de creştere a numărului
de locuri de muncă (şi implicit a populaţiei
active) prin facilitatea accesului la finanţări
a microîntreprinderilor, a întreprinderilor
mici şi a societăţii civile;

 Promovarea, prin finanţări
nerambursabile, a integrării tinerilor în
viaţa rurală;

 Posibilităţi de accesare a unor
programe ale organizaţiilor naţionale sau
internaţionale în favoarea minorităţilor
rrome;

 Promovarea, prin finanţări
nerambursabile,a formării profesionale a
fermierilor;

 Stimularea revenirii în ţară a

 Scăderea nivelului de cunoştinţe şi
competenţe în domenii legate de
agricultură prin migraţia populaţiei
calificate

 Scăderea forţei de muncă prin
migraţia populaţiei active

 Îmbătrânirea populaţiei
 Scăderea interesului pentru zonă și

dezvoltarea acesteia
 Segregarea minorităţilor.



persoanelor plecate în străinătate, odată cu
dezvoltarea zonei;

 Reducerea migraţiei către zonele
urbane prin asigurarea centrelor medicale şi
de servicii;

 Crearea unei infrastructuri rurale
care să încurajeze reducerea migraţiei către
zona urbană;

 O mai mare implicarea a populatiei
în dezvoltarea zonei, inclusiv in politicile
economice, sociale, învățământ și mediu.

ACTIVITĂŢI ECONOMICE
(primar- secundar-terţiar- servicii- turism)

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
 Structură economică diversificată;
 Existenţa unui număr mare de agenţi

economici;
 Preocuparea pentru introducerea

tehnologiilor noi;
 Pondere crescută a

microîntreprinderilor;
 Şomaj scăzut;
 Sol fertil favorabil dezvoltării

culturilor agricole;
 Produse locale: miere, produse

lactate;
 Zonă geografică cu tradiţie în turism

balnear;
 Potenţial turistic crescut, inclusiv în

ramurile de nişă (turism medical).

 Nivelul redus de asociativitate al
micilor producători agricoli;

 Agricultură de semi-subzistenţă;
 Practicarea redusă a agriculturii

ecologice;
 Ineficienţa structurii de irigaţii;
 Lipsa produselor tradiţionale pe

pieţele locale (târguri);
 Lipsa mărcilor locale înregistrate şi

promovate;
 Slaba dezvoltare a activităţii de

colectare, procesare şi marketing a
produselor rezultate din agricultură;

 Unităţi de cazare insuficiente;
 Artizanat şi activităţi meşteşugăreşti

pe cale de dispariţie;
 Lipsa infrastructurii medicale;
 Lipsa infrastructurii moderne.

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
 Dezvoltarea antreprenoriatului;
 Creşterea competitivităţii sectorului

IMM;
 Diversificarea activităţilor

economice
 Interes în creştere pentru produse

locale tradiţionale;
 Posibilităţi de certificare a mărcilor

de origine;
 Numărul mare de persoane ce ajung

în teritoriu (participând la evenimente
locale) şi care pot deveni consumatori ai

 Competiţie la nivel naţional din
partea firmelor puternice;

 Monopolul firmelor puternic
dezvoltate, la nivel local sau regional,
pentru anumite produse sau servicii;

 Dificultăţi în obţinerea certificatelor
de mărci de origine, datorită reticenţei la
asociere a producătorilor agricoli;

 Creşterea şomajului;
 Lipsa promovării active a produselor

şi serviciilor;
 Costurile ridicate ale utilajelor ce



serviciilor şi produselor locale tradiţionale;
 Posibilităţi de dezvoltare turistică

datorită potenţialului ridicat al
patrimoniului natural si cultural al zonei;

 Programe de înfiinţare a grupurilor
de producători;

 Profilarea turismului pe ramuri
specializate (centre medicale, azile bătrâni,
centre de pregătire pentru situaţii de
urgenţă).

utilizeaza energia regenerabilă.

ORGANIZARE SOCIALĂ ŞI INSTITUŢIONALĂ
(activităţi asociative- ONG- organizare instituţională)

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
 Există preocupări şi interes din

partea autorităţilor publice locale, a
sectorului privat şi a societăţii civile pentru
dezvoltarea teritoriului;

 Comunicare eficientă între APL şi
populaţie;

 Organizare instituţională eficientă şi
structurată.

 Bugete locale mici, care nu pot
susţine investiţii şi proiecte de dezvoltare;

 Insuficienta informare asupra
avantajelor fenomenului asociativ;

 Numărul insuficient al asociaţiilor de
tip agricol şi a grupurilor de producători;

 Numărul insuficient al ONG –urilor în
teritoriu;

 Numărul insuficient al căminelor de
bătrâni, al creşelor şi grădiniţelor cu
program prelungit;

 Număr scăzut de cabinete medicale
de specialitate;

 Îngrijire la domiciliu insuficientă;
 Cămine culturale dotate insuficient

sau necorespunzător;
 Inexistenţa unor dotări moderne şi

performante atât la nivelul unităţilor de
învăţământ, cât şi la nivelul unităţilor
sanitare;

 Lipsa posibilităţilor de petrecere a
timpului liber, a activităţilor recreative şi
culturale.

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
 Operaţionalizarea GAL;
 Parteneriate între GAL-uri;
 Cooperare transfrontalieră;
 Implicarea ONG-urilor în furnizarea

serviciilor sociale şi de instruire;
 Accesarea de finanţări

nerambursabile pentru reabilitarea
instituţiilor publice locale: şcoli, dispensare

 Remunerarea deficitară a
angajaţilor din sectorul public poate
determina scăderea capacităţii
administrative a instituţiilor publice, prin
lipsă de interes şi motivare;

 Schimbările politice pot afecta
relaţiile dintre autorităţile locale şi cele
judeţene şi pot îngreuna buna derulare a



comunale, cămine culturale;
 Accesarea de finanţări

nerambursabile pentru reabilitarea şi
dotarea centrelor sociale şi medicale;

 Dezvoltarea sectorului economic
care va influenţa în mod pozitiv sectorul
social.

proiectelor şi a strategiei de dezvoltare;
 Dificultăţi în accesarea fondurilor

nerambursabile datorită lipsei cunoştinţelor
în domeniu.



CAPITOLUL IV
OBIECTIVE, PRIORITĂŢI ŞI DOMENII DE INTERVENŢIE

Obiective de
dezvoltare
rurală
(Reg. UE
nr.1305/2013,ar
t 4)

Priorități de
Dezvoltare
Rurală (Reg. UE
nr. 1305/2013,
art. 5)

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

Măsuri Indicatori de rezultat4

i)5 (P2, P3)
Obiective
Transversale:
Mediu și climă,
Inovare

ii)6 (P4)
Obiective
Transversale:
Mediu și climă,
Inovare

iii)7 (P6)
Obiective
Transversale:
Mediu și climă,
Inovare

P2 2A) M6 Numărul de exploatații
agricole/beneficiari
sprijiniți (Valoarea-ţintă:
minim 5)
Locuri de muncă create
(Valoarea-ţintă: minim 5).

P3 3A) M7 Numărul de exploatații
agricole care primesc
sprijin pentru participarea
la sistemele de calitate, la
piețele locale și la
circuitele de aprovizionare
scurte, precum și la
grupuri/organizații de
producători (Valoarea-ţintă:
minim 2)

P4 4A) M4 Suprafață totală forestieră
sau agricolă (ha) (Valoarea-
ţintă: minim 5 ha)
Creşterea gradului de
informare şi conştientizare
cu privire la protecţia şi
îmbunatăţirea calităţii
mediului - populaţia care
beneficiază din teritoriul
GAL (Valoarea-ţintă: minim
100 persoane).

P6 6A) M5 Locuri de muncă create
(Valoarea-ţintă: minim 7).

4 Toate măsurile vor contribui la indicatorul specific LEADER, şi anume: crearea de noi locuri de muncă.
5 i) Favorizarea competitivității agriculturii
6 ii) Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice
7 iii) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunitățiilor rurale, inclusiv crearea și
menținerea de locuri de muncă



6B) M1,
M2,
M3,

Populație netă care
beneficiază de
servicii/infrastructuri
îmbunătățite (Valoarea-
țintă: minim 12.500
persoane)
Locuri de muncă create
(Valoarea-ţintă: minim 2).

Domenii de
intervenție

Indicator de monitorizare

2A, 2B, 2C+ Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți
3A, 3B Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la

sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare
scurte, precum și la grupuri/organizații de producători

4A, 4B, 4C Suprafață totală agricolă (ha)
4A, 4B, 4C Suprafață totală forestieră (ha)
6A Locuri de muncă create
6B Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite
6C Populație netă care beneficiază de servicii TIC



CAPITOLUL V
PREZENTAREA MĂSURILOR

DENUMIREA MĂSURII DEZVOLTAREA MICROREGIUNII PRIN REALIZARE DE
INVESTIŢII ÎN INFRASTRUCTURĂ, ECHIPAMENTE ŞI
DOTARE

Codul măsurii Măsura 1/6B
Tipul măsurii Investiţii şi Servicii

1.DESCRIEREA GENERALĂ A MĂSURII
1.1. Justificare și Corelare cu analiza SWOT
Această măsură vizează îmbunătăţirea infrastructurii, echiparea şi dotarea Autorităţilor
Publice Locale, precum şi îmbunătăţirea studiilor efectuate de către aceştia în vederea
dezvoltării sustenabile a capacităţii administrative.
Din analiza teritoriului şi a populaţiei se poate observa o cerere mare pentru investiţiile şi
serviciile propuse de prezenta măsură, fapt dovedit şi de analiza SWOT:

TERITORIU
Din punct de vedere al teritoriului pe care această măsură se va aplica, identificăm
oportunitatea cât și necesitatea realizării unor investiții în ceea ce privește infrastructura
publică care deserveşte comunitatea şi care, totdată, va stimula economia (turism,
creşterea interesului pentru investitori, etc.).

Puncte tari Puncte slabe
 Existenţa edificiilor şi

monumentelor de o mare valoare istorică
 Posibilitate de practicare a

diverselor tipuri de turism

 Starea de degradare a obiectivelor
protejate, a clădirilor şi monumentelor
istorice

Oportunităţi Ameninţări
 Posibilităţi de dezvoltare a

turismului prin valorificarea obiectivelor
de patrimoniu cultural

 Degradarea patrimoniului cultural

POPULAŢIE
Populația este elementul cheie al oricărei activități, motiv pentru care se poate constata
la nivel de GAL necesitatea implementării acestei măsuri.

Puncte tari Puncte slabe
 Diversitate etnică,

interculturalitate
 Migrarea forţei de muncă active

Oportunităţi Ameninţări
 Crearea unei infrastructuri rurale

care să încurajeze reducerea migraţiei
către zona urbană

 Scăderea forţei de muncă prin
migraţia populaţiei active

 Îmbătrânirea populaţiei

ACTIVITĂŢI ECONOMICE
Pentru realizarea unei dezvoltări active, este necesară dezvoltarea economică a zonei şi
realizarea unei infrastructuri care să permită membrilor comunităţii accesul la servicii şi
infrasctructură modernă.



Puncte tari Puncte slabe
 Preocuparea pentru introducerea

tehnologiilor noi.
 Lipsa infrastructuii moderne.

Oportunităţi Ameninţări
 Posibilităţi de dezvoltare turistică

datorită potenţialului ridicat al
patrimoniului natural si cultural al zonei

 Lipsa promovării produselor şi
serviciilor locale

ORGANIZARE SOCIALA ŞI INSTITUŢIONALĂ
Un rol important în realizarea oricărei creșteri atât privind zona cât și populația o au în
aceeași măsură organizarea socială cât și autoritatea publică/instituțiile. În prezentul caz
discutăm de măsuri ce au ca fundament asigurarea unor condiţii necesare membrilor
comunităţii din punct de vedere al informării, accesului la serviciile publice si
infrastructură însoţită de o echipare şi/sau dotare modernă.

Puncte tari Puncte slabe
 Există preocupări şi interes din

partea autorităţilor publice locale, a
sectorului privat şi a societăţii civile
pentru dezvoltarea teritoriului.

 Bugete locale mici, care nu pot
susţine investiţii şi proiecte de dezvoltare.

Oportunităţi Ameninţări
 Accesarea de finanţări

nerambursabile pentru reabilitarea
instituţiilor publice locale: şcoli,
dispensare comunale, cămine culturale;

 Implicarea activă a Grupurilor de
Acţiune locală în dezvoltarea localităţilor
şi a regiunii.

 Remunerarea deficitară a
angajaţilor din sectorul public poate
determina scăderea capacităţii
administrative a instituţiilor publice, prin
lipsă de interes şi motivare;

 Dificultăţi în accesarea fondurilor
nerambursabile datorită lipsei
cunoştinţelor în domeniu.

1.2. Obiectivul de dezvoltare
rurală al Reg(UE) 1305/2013

(c) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și
menținerea de locuri de muncă.

1.3.Obiectivul specific al măsurii  îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor
prin amenajarea spațiilor publice locale (de ex.
parcuri, terenuri de joc, piețe de valorificare a
produselor locale, etc.);

 îmbunătățirea serviciilor publice locale prin
achiziţia de echipamente necesare;

 îmbunătățirea siguranței publice prin înființarea
și/sau modernizarea rețelelor de iluminat public și prin
instalarea sistemelor de supraveghere;

 îmbunătățirea infrastructurii de agrement și
turistic de uz public.

1.4. Contribuţie la
prioritatea/priorităţile

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei
și a dezvoltării economice în zonele rurale.



prevăzute la art. 5, Reg.(UE)
nr.1305/2013
1.5. Corespunde obiectivelor
art. 20 din Reg.(UE)
nr.1305/2013

Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale

1.6. Contribuţie la
domeniul/domeniile de
intervenție

6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale.

1.7. Contribuţia la obiectivele
transversale ale Reg.(UE)
1305/2013

Măsura are o eficienţă dublă, având atât caracter
inovator cât şi contribuind, la obiectivul transversal de
mediu.

1.8. Complementaritatea cu alte
măsuri din SDL

Măsura 2/6B
Raportul de complementaritate dintre Măsura 1 şi
Măsura 2 este rezultat prin faptul că cele două măsuri
(M1 şi M2) sunt menite să sprijine acelaşi tip de
beneficiari direcţi (ADI şi APL, la M2 putând aplica şi
ONG-urile /Întreprinderile sociale), iar beneficiarii
indirecţi ai Măsurii 2 se regăsec în cei ai M1. Totodată,
cele două măsuri impun condiţii de eligibilitate şi
criterii de selecţie identice. Astfel, M2 se adresază
celor care au beneficiat de finanţare directă sau
indirectă prin M1.
Măsura 3/6B
Cele două măsuri sunt complementare datorită
oportunităţilor de finaţate care se adresează direct
Autorităţilor Publice Locale, pe lângă alţi posibili
beneficiari şi având ca beneficiari indirecţi întreaga
populaţie a miroregiunii Timișul de Centru. În
concluzie, apreciem că M3 se adresează celor care au
beneficiat de finaţare prin M1.

1.9. Sinergia cu alte măsuri din
SDL

Măsura 2/6B, Măsura 3/6B, Măsura 5/6A

2. VALOAREA ADĂUGATĂ A MĂSURII
Prezenta măsură contribuie la principalele obiective ale Strategiei de Dezvoltare Locală
având un impact major asupra îmbunătăţirii capacităţii administrative locale şi venind în
sprijinul autorităţilor publice de a gestiona situaţiile cu care se confruntă. Teritoriul
propus necesită un management bun pentru o dezvoltare unitară. Măsura susţine
adaptarea administraţiilor publice locale la nevoile actuale ale populaţiei LEADER din
teritoriul propus şi la eficientizarea energetică a investițiilor prin utilizarea energiei
regenerabile.

3. TRIMITERI LA ALTE ACTE LEGISLATIVE
 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
 Regulamentul (UE) nr. 1305/2013;
 Regulamentul (UE) nr. 807/2014;
 Regulamentul (UE) nr. 1407/2013;
 Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale – republicată, cu modificările și



completările ulterioare;
 Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și

completările ulterioare;
Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor şi a
întreprinderilor mici şi mijlocii;
Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.
Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale – Republicare, cu modificările şi
completările ulterioare;
Legea 219/2015 privind economia sociala;
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării
microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, cu modificările şi
completările ulterioare;
Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

 Legea nr. 346/ 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.

4. BENEFICIARI DIRECȚI/INDIRECȚI (GRUP ȚINTĂ)

4.1. Beneficiari direcţi

 Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară;
 Autorităţile Publice Locale.
 Societăţile comerciale de drept privat în care

acționar unic sau majoritar sunt Consiliile Locale ale
Autorităților Publice Locale.

4.2. Beneficiari indirecţi
Persoane fizice şi juridice din microregiunea Timișul de
Centru

5. TIP DE SPRIJIN (CONFORM ART. 67 DIN REG. (UE) NR.1303/2013)
 rambursare a cheltuielilor eligibile efectuate și plătite efectiv;
 plată în avans, cu condiția constituirii unei garanții financiare corespunzătoare

procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu articolul 45(4) și articolul
63 din Regulamentul 1305/2014 și a legislației naționale în vigoare.

6. TIPURI DE ACȚIUNI ELIGIBILE ȘI NEELIGIBILE
6.1. Acţiuni eligibile pentru proiecte de investiţii

 Construcţia, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea clădirilor publice;
 Realizarea de parcuri şi pieţe locale;
 Achiziţie de echipamente specializate necesare instituţiilor publice şi care ajută

autorităţile publice în gestionarea administraţiei locale şi deservesc comunitatea;
 Extinderea şi/sau modernizarea reţelelor de iluminat public;
 Dotare cu aparate specializate, inclusiv de supravegerea video a comunităţilor

locale;
 Investiţii intangibile: achiziţionarea de software şi achiziţionarea de brevete,

licenţe, drepturi de autor, mărci necesare promovării mediului rural şi urban (oraşe sub
20.000 de locuitori).
6.2 Acţiuni eligibile pentru proiecte de servicii

 Elaborarea studiilor necesare dezvoltării Unităţii Administrativ Teritoriale;
 Elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală;
 Elaborarea planurilor/programelor de eficentizare energetică.

7. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE



7.1. Pentru proiectele de investiţii
 Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată;
 Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o

perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată;
 Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură;
 Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau

județeană aprobată;
 Investiția să se realizeze în teritoriul LEADER propus.

7.2. Pentru proiectele de servicii
 Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată;
 Solicitantul se angajează să asigure elaborarea studiilor în termen de maxim 2 ani

de la de la ultima plată;
 Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură;
 Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală, iar dacă

aceasta nu există va ţine cont de strategia de dezvoltară județeană și/sau naţională
aprobată;

 Investiția să se realizeze în teritoriul LEADER propus.
8. CRITERII DE SELECȚIE

 Numărul de locuitori care beneficiază de servicii/infrastructură îmbunătăţită;
 Investiția include măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de

creștere a eficienței energetice;
 Dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă;
 Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară;

9. SUME (APLICABILE) ȘI RATA SPRIJINULUI
9.1. Justificare
Alocarea financiară sprijină dezvoltarea capacităţii administrative încurajând beneficiarii
să-şi îmbunătăţească atât managementul cât şi infrastructura necesară unei dezvoltări
active. La stabilirea cuantumului s-a ţinut cont de numărul populaţiei deservite şi de
numărul localităţilor din teritoriul Grupului de Acţiune Locală Timişul de Centru .
9.2. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de 100% din totalul
cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit și 90%
din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit, și nu va depăși
100.000 euro pentru investiţii şi 20.000 euro pentru servicii

10. INDICATORI DE MONITORIZARE
6B - Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite.

11. CARACTERUL INOVATIV
Prezenta măsura vine în sprijinul insituţiilor publice, finanţând printre altele dotarea şi
echiparea acestora cu utilaje sau bunuri ce pot promova şi folosirea energiei regenerabile
(energie verde). Totodată trebuie avut în vedere aportul la dezvoltarea ce va fi adus de
diversele studii şi documentaţii elaborate în conformitate cu prevederile europene,
acestea putând fi finanţate prin prezenta măsură.





DENUMIREA MĂSURII INFRASTRUCTURĂ SOCIALĂ ŞI MEDICALĂ
Codul măsurii Măsura 2/6B
Tipul măsurii Investiţii

1.DESCRIEREA GENERALĂ A MĂSURII
1.1. Justificare și Corelare cu analiza SWOT
Această măsură vizează îmbunătăţirea sectorului social şi medical prin realizarea unor
investiţii în centre comunitare sociale şi/sau infrastructură socială, echiparea şi/sau
dotare medicală ce au ca scop deservirea nevoilor populaţiei şi/sau pregatirea pentru
situaţii de urgenţă şi/sau asistență medicală comunitară și socială pentru locuitorii din
teritoriul Grupului de Acţiune Locală Timișul de Centru.

TERITORIU
Din punct de vedere al teritoriului pe care această măsură se va aplica, identificăm
oportunitatea dar/precum și necesitatea realizării unor investiții în ceea ce privește
infrastructura socială şi în infrastructura medicală.

Puncte tari Puncte slabe
 Existenţa căilor de acces între UAT,

permiţând astfel accesul uşor în cazul
situaţilor de urgenţă.

 Lipsa centrelor de permanenţă.

Oportunităţi Ameninţări
 Posibilităţi de dezvoltare a

teritoriului, prin constituirea Grupului de
Acţiune Locală Timişul de Centru şi astfel,
facilitarea accesului la finanţare.

 Riscuri naturale, calamităţi.

POPULAŢIE
Populația este elementul cheie al oricărei activități, motiv pentru care se poate constata
la nivel de GAL necesitatea implementării acestei măsuri, mai ales ţinând cont de faptul
că teritoriul se bucură de o diversitate etnică şi intercurtularitate dar totodată se
confruntă cu dotarea socială şi medicală deficitară.

Puncte tari Puncte slabe
 Diversitate etnică,

interculturalitate; Forţă de muncă
disponibilă;

 Ponderea ridicată a populaţiei
active în totalul populaţiei.

 Lipsa centrelor de formare pentru
adulţi;

 Lipsa de informare a populaţiei în
ceea ce priveşte serviciile sociale şi
medicale.

Oportunităţi Ameninţări
 Stimularea revenirii în ţară a

persoanelor plecate în străinătate, odată
cu dezvoltarea zonei;

 Reducerea migraţiei către zonele
urbane prin asigurarea centrelor medicale
şi de servicii;

 Crearea unei infrastructuri rurale
care să încurajeze reducerea migraţiei

 Scăderea forţei de muncă prin
migraţia populaţiei active;

 Îmbătrânirea populaţiei;
 Segregarea minorităţilor.



către zona urbană;
 O mai mare implicarea a populaţiei

în dezvoltarea zonei, inclusiv în politicile
economice, sociale, învățământ și mediu.

ACTIVITĂŢI ECONOMICE
Pentru realizarea unei dezvoltări active, este necesară dezvoltarea economică a zonei şi
realizarea unei infrastructuri care să permită membrilor comunităţii accesul la serviciile şi
tehnologia modernă.

Puncte tari Puncte slabe
 Preocuparea pentru introducerea

tehnologiilor noi;
 Potenţial turistic crescut, inclusiv în

ramurile de nişă (turism medical).

 Lipsa infrastructurii moderne.

Oportunităţi Ameninţări
 Profilarea turismului pe ramuri

specializate (centre medicale, azile
bătrâni, centre de pregătire pentru situaţii
de urgenţă).

 Lipsa promovării produselor şi
serviciilor locale

ORGANIZARE SOCIALA ŞI INSTITUŢIONALĂ
Un rol important în realizarea oricărei creșteri atât privind zona cât și populația o au în
aceeași măsură organizarea socială cât și autoritatea publică/instituțiile. În prezentul caz
discutăm de măsuri care au ca fundament asigurarea unor condiţii necesare membrilor
comunităţii din punct de vedere al informării, accesului la serviciile publice şi
infrastructura însoţită de dotare modernă.

Puncte tari Puncte slabe
 Există preocupări şi interes din

partea autorităţilor publice locale, a
sectorului privat şi a societăţii civile
pentru dezvoltarea teritoriului.

 Numărul insuficient al căminelor
de bătrâni, al creşelor şi grădiniţelor cu
program prelungit;

 Număr scăzut de cabinete medicale
de specialitate;

 Îngrijire la domiciliu insuficientă;
Oportunităţi Ameninţări

 Accesarea de finanţări
nerambursabile pentru reabilitarea şi
dotarea centrelor sociale şi medicale;

 Implicarea activă a Grupurilor de
Acţiune locală în dezvoltarea localităţilor
şi a regiunii

 Implicarea ONG-urilor în furnizarea
serviciilor sociale şi de instruire

 Dezvoltarea sectorului economic
care va influenţa în mod pozitiv sectorul
social.

 Remunerarea deficitară a
angajaţilor din sectorul public poate
determina scăderea capacităţii
administrative a instituţiilor publice, prin
lipsă de interes şi motivare;

 Dificultăţi în accesarea fondurilor
nerambursabile datorită lipsei
cunoştinţelor în domeniu.



1.2. Obiectivul de dezvoltare
rurală al Reg(UE) 1305/2013

(c) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și
menținerea de locuri de muncă.

1.3.Obiectivul specific al măsurii  îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor
prin îmbunătăţirea infrastructurii sociale şi medicale;

 îmbunătățirea serviciilor sociale şi medicale;
 îmbunătățirea şi dezvoltarea spaţiului rural şi a

mediului urban (oraşe sub 20.000 de locuitori);
1.4. Contribuţie la
prioritatea/priorităţile
prevăzute la art. 5, Reg.(UE)
nr.1305/2013

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei
și a dezvoltării economice în zonele rurale.

1.5. Corespunde obiectivelor
art. 20 din Reg.(UE)
nr.1305/2013

Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale

1.6. Contribuţie la
domeniul/domeniile de
intervenție

6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale.

1.7. Contribuţia la obiectivele
transversale ale Reg.(UE)
1305/2013

Măsura are caracter inovator, contribuind totodată, şi
la obiectivul transversal de mediu.

1.8. Complementaritatea cu alte
măsuri din SDL

Măsura 1/6B
Raportul de complementaritate dintre Măsura 1 şi
Măsura 2 este rezultat prin faptul că cele două măsuri
(M1 şi M2) sunt menite să sprijine acelaşi tip de
beneficiari direcţi (ADI şi APL, la M2 putând aplica şi
ONG-urile /Întreprinderile sociale), iar beneficiarii
indirecţi ai Măsurii 2 se regăsec în cei ai M1. Totodată,
cele două măsuri impun condiţii de eligibilitate şi
criterii de selecţie identice. Astfel, M2 se adresază
celor care au beneficiat de finanţare directă sau
indirectă prin M1.
Măsura 3/6B
Beneficiarii direcţi (Autorităţile Publice Locale, ONG-
urile) şi cei indirecţi (Beneficiarii indirecţi ai M2 făcând
parte din cei menţionaţi în M3), precum asemănarea
condiţiilor de eligibilitate şi a criterilor de selecţie
conferă celor două măsuri menţionate un strâns raport
de complementaritate. Măsura 3 analizată se adresează
celor care au beneficiat de finanțare direct sau indirect
(în calitate de beneficiar final) pe măsura 2.

1.9. Sinergia cu alte măsuri din
SDL

Măsura 1/6B, Măsura 3/6B, Măsura 5/6A

2. VALOAREA ADĂUGATĂ A MĂSURII
Înființarea și/sau modernizarea centrelor comunitare şi de asistență medicală comunitară
și socială reprezintă o abordare directă pentru soluționarea problemelor privind



accesibilizarea serviciilor de bază pentru populația din satele izolate și greu accesibile,
inclusiv pentru persoanele cu dizabilități. Aria de deservire a centrelor comunitare
multifuncționale va avea un impact mare, acoperind mai multe Unităţi Administrativ
Teritoriale din teritoriul propus. Crearea locurilor de muncă astfel reducând migrafia
fortei de muncă medicale ăn afara ţării.

3. TRIMITERI LA ALTE ACTE LEGISLATIVE
 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
 Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 (art. 20, art. 35);
 Regulamentul (UE) nr. 807/2014;
 Regulamentul (UE) nr. 1407/2013;
 Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale – republicată, cu modificările și

completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și

completările ulterioare;
 Legea asistenței sociale nr. 292 din 2011;
 Legea nr. 219 din 23 iulie 2015 privind economia socială.

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


4. BENEFICIARI DIRECȚI/INDIRECȚI (GRUP ȚINTĂ)

4.1. Beneficiari direcţi

 Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară;
 Autorităţile Publice Locale;
 Organizaţiile non-guvernamentale (inclusiv GAL Timișul

de Centru, cu respectarea legislației specifice);
 Întreprinderi sociale;

4.2. Beneficiari indirecţi

 Minorităţile;
 Persoanele excluse social;
 Persoanele cu dizabilităţi;
 Persoanele vârstnice şi copiii.

5. TIP DE SPRIJIN (CONFORM ART. 67 DIN REG. (UE) NR.1303/2013)
 rambursare a cheltuielilor eligibile efectuate și plătite efectiv;
 plată în avans, cu condiția constituirii unei garanții financiare corespunzătoare

procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu articolul 45(4) și articolul
63 din Regulamentul 1305/2014 și a legislației naționale în vigoare.

6. TIPURI DE ACȚIUNI ELIGIBILE ȘI NEELIGIBILE
 Construcţia, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea clădirilor sociale şi

medicale de interes public;
 Înființarea, modernizarea şi/sau dotarea centrelor comunitare multifuncționale;
 Achiziţia de autoutilitare medicale;
 Achiziţie de echipamente specializate necesare centrelor sociale şi medicale;
 Dotare cu echipamente de IT necesare activităţilor propuse.

7. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată;
 Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o



perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată;
 Investiția trebuie să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură;
 Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau

județeană aprobată;
 Investiția trebuie să se realizeze în teritoriul LEADER propus.
 Proiectele de infrastructură socială trebuie să asigure funcționarea prin

operaționalizarea infrastructurii de către o entitate acreditată ca furnizor de servicii
sociale; beneficiarii măsurilor de finanțare a infrastructurii sociale trebuie să asigure
sustenabilitatea proiectelor din surse proprii sau prin obținerea finanțării în cadrul Axei 5
POCU, prin depunerea unui proiect distinct cu respectarea condițiilor specifice POCU; Prin
aceste proiecte nu pot fi finanțate infrastructuri de tip rezidențial;

 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare.
 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul

economic al acesteia
8. CRITERII DE SELECȚIE

 Numărul de locuitori care beneficiază de servicii/infrastructură îmbunătăţită;
 Investiția include măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de

creștere a eficienței energetice;
 Dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă;
 Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară;
 Locuri de muncă create.

9. SUME (APLICABILE) ȘI RATA SPRIJINULUI
9.1. Justificare
Alocarea financiară sprijină dezvoltarea infrastructurii sociale şi medicale. La stabilirea
cuantumului s-a ţinut cont de numărul populaţiei deservite şi de numărul localităţilor din
teritoriul Grupului de Acţiune Locală Timişul de Centru care vor fi afectate de această
măsură.
9.2. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de 100% din totalul
cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de
venit/generatoare de venit și nu va depăși 150.000 euro

10. INDICATORI DE MONITORIZARE
6B - Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite.
Locuri de muncă create (minim 2)

11. CARACTERUL INOVATIV
Caracterul inovativ al prezentei măsuri reiese chiar din faptul că, pentru prima dată,
comunitatea locală se implică în ceea ce înseamnă integrarea minorităţilor la nivel zonal şi
nu neapărat se conformează la normele deja impuse. Este un prim pas oferind
posibilitatea dezvoltării unei strategii de integrare aplicată pentru comunitate, cu nevoile
şi tradiţiile acesteia.



DENUMIREA MĂSURII PROMOVAREA ACTIVITĂŢILOR SPORTIVE, CULTURALE
ŞI LOCALE, PRECUM ŞI SPRIJINIREA CAPACITĂŢII
ADMINISTRATIVE A SOCIETĂŢII CIVILE

Codul măsurii Măsura 3/6B
Tipul măsurii Investiţii şi Servicii

1.DESCRIEREA GENERALĂ A MĂSURII
1.1. Justificare și Corelare cu analiza SWOT
Măsura ”PROMOVAREA ACTIVITĂŢILOR SPORTIVE, CULTURALE ŞI LOCALE” contribuie la
dezvoltarea turismului, sprijinirea valorificării produselor, activităţilor sportive, culturale
şi locale ale zonei prin organizarea de spectacole/evenimente cu caracter local, programe
turistice, târguri, manifestări locale, evenimente sportive, ansambluri folclorice, etc..
Aceste programe au ca scop creşterea atractivităţii zonei.
TERITORIU

Puncte tari Puncte slabe
 Posibilitate de practicare a

diverselor tipuri de turism;
 Preocuparea comunităţilor pentru

păstrarea obiceiurilor şi tradiţiilor;
 Apropierea de municipiul Timişoara.

 Un număr tot mai redus de
evenimente culturale şi tradiţionale;

 Starea de degradare a obiectivelor
protejate, a clădirilor şi monumentelor
istorice.

Oportunităţi Ameninţări
 Posibilităţi de dezvoltare a

turismului prin valorificarea obiectivelor
de patrimoniu cultural;

 Posibilităţi de dezvoltare a
te itoriului prin creşterea gradului de
absorţie a fondurilor europene, inclusiv
prin măsura LEADER

 Slaba valorificare a patrimoniului
arhitectural şi cultural (în pofida
potenţialului foarte ridicat);

 Degradarea patrimoniului cultural.

POPULAŢIE
Puncte tari Puncte slabe

 Diversitate etnică, interculturalitate.  Migrarea forţei de muncă active.

Oportunităţi Ameninţări
 Posibilitatea de creştere a

numărului de locuri de muncă (şi implicit a
populaţiei active) prin facilitatea accesului
la finanţări a microintreprinderilor, a
întreprinderilor mici şi a societăţii civil;

 Promovarea, prin finanţări
nerambursabile, a integrării tinerilor în
viaţa rurală;

 Scăderea forţei de muncă prin
migraţia populaţiei active

 Îmbătrânirea populaţiei

ACTIVITĂŢI ECONOMICE
Puncte tari Puncte slabe

 Un număr mare de produse locale;  Un număr redus de mărci locale



 Zonă geografică cu tradiţie în
turism balnear.

înregistrate

Oportunităţi Ameninţări
 Interes în creştere pentru produse

locale tradiţionale
 Posibilităţi de certificare a mărcilor

de origine
 Numărul mare de persoane ce

ajung în teritoriu (participând la
evenimente locale) şi care pot deveni
consumatori ai serviciilor şi produselor
locale tradiţionale

 Posibilitati e dezvoltar turistica
datorita potentialului ridicat al
patrimoniului natural si cultural al zonei

 Dificultăţi în obţinerea
certificatelor de mărci de origine, datorită
reticenţei la asociere a producătorilor
agricoli

ORGANIZARE SOCIALA ŞI INSTITUŢIONALĂ
Puncte tari Puncte slabe

 Există preocupări şi interes din
partea autorităţilor publice locale, a
sectorului privat şi a societăţii civile
pentru dezvoltarea teritoriului.

 Cămine culturale dotate insuficient
sau necorespunzător;

 Lipsa posibilităţilor de petrecere a
timpului liber, a activităţilor recreative şi
culturale.

Oportunităţi Ameninţări
 Implicarea activă a Grupurilor de

Acţiune locală în dezvoltarea localităţilor
şi a regiunii;

 Dezvoltarea sectorului economic
care va influenţa în mod pozitiv sectorul
social.

 Dificultăţi în accesarea fondurilor
nerambursabile datorită lipsei
cunoştinţelor în domeniu.

1.2. Obiectivul de dezvoltare
rurală al Reg(UE) 1305/2013

(c) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și
menținerea de locuri de muncă.

1.3.Obiectivul specific al măsurii Sprijinirea mediului public şi a societăţii civile în
vederea organizării de evenimente care să contribuie la
promovarea valorilor sportive, locale şi culurale ale
zonei. De asemenea, această măsură îşi propune să
promoveze zona din punct de vedere turistic.
Consolidarea relației societății civile cu autoritățile
publice locale pentru dezvoltarea durabilă a
comunității rurale.
Îmbunătățirea aportului societății civile în cadrul
cooperării cu instituțiile publice prin crearea unei
eficientizări a accesului la servicii publice și crearea
unui sistem informațional integrat.
Creșterea numărului de locuitori din zonele rurale care



beneficiază de servicii îmbunătățite.
Îmbunătățirea accesului la servicii publice de bază
pentru populația din teritoriul GAL Timișul de Centru.
Sprijinirea și promovarea activităților desfășurate de
către asociațiile sportive de pe teritoriul GAL Timișul
de Centru, prin promovarea unui stil de viață sănătos.
Creșterea contribuției la dezvoltarea cooperării
culturale/sportive între operatorii culturali/sportivi din
teritoriu.

1.4. Contribuţie la
prioritatea/priorităţile
prevăzute la art. 5, Reg.(UE)
nr.1305/2013

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei
și a dezvoltării economice în zonele rurale;

1.5. Corespunde obiectivelor
art. 20 din Reg.(UE)
nr.1305/2013

Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale.

1.6. Contribuţie la
domeniul/domeniile de
intervenție

6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale.

1.7. Contribuţia la obiectivele
transversale ale Reg.(UE)
1305/2013

Măsura are caracter inovator, contribuind totodată, şi
la obiectivul transversal de mediu.

1.8. Complementaritatea cu alte
măsuri din SDL

Măsura 1/6B
Cele două măsuri sunt complementare datorită
oportunităţilor de finaţate care se adresează direct
Autorităţilor Publice Locale, pe lângă alţi posibili
beneficiari şi având ca beneficiari indirecţi intreaga
populaţie a miroregiunii Timișul de Centru. În
concluzie, apreciem că M3 se adresează celor care au
beneficiat de finaţare prin M1.
Măsura 2/6B
Beneficiarii direcţi (Autorităţile Publice Locale, ONG-
urile) şi cei indirecţi (Beneficiarii indirecţi ai M2 făcând
parte din cei menţionaţi în M3), precum asemănarea
condiţiilor de eligibilitate şi a criterilor de selecţie
conferă celor două măsuri menţionate un strâns raport
de complementaritate. Măsura 3 analizată se adresează
celor care au beneficiat de finanțare direct sau indirect
(în calitate de beneficiar final) pe măsura 2.

1.9. Sinergia cu alte măsuri din
SDL

Măsura 1/6B, Măsura 2/6B, Măsura 5/6A şi Măsura 7/3A

2. VALOAREA ADĂUGATĂ A MĂSURII
Stimularea organizării de evenimente sportive, culturale, locale, turistice, precum și a
târgurilor va aduce un aport major în promovarea turistică a teritoriului LEADER propus.
Caracterul invovativ al măsurii este dat de faptul că aceasta îşi propune să susţină
produsele locale sporind vizibilitatea acestora la nivel regional, naţional şi internaţional în
acelaşi context cu promovarea protecţiei mediului înconjurător.



Microregiunea Timişul de Centru are un număr semnificativ de producători locali, puncte
de atracţie, valori sportive, culturale şi un bogat patrimoniu cultural şi naturale.
Scoaterea în relief a acestor atribute prin organizarea de evenimente va genera o creştere
din punct de vedere turistic şi va contribui la dezvoltarea acestor îndeledniciri locale.
Sprijinirea organizațiilor societății civile și infințarea centrelor de resurse ale societății
civile reprezintă o abordare integrată prin care societățiile civile pot induce dezvoltarea
viabilă și sustenabilă a mediului rural.

3. TRIMITERI LA ALTE ACTE LEGISLATIVE
 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
 Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 (art. 20, art. 35);
 Regulamentul (UE) nr. 807/2014;
 Regulamentul (UE) nr. 1407/2013;
 Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale – republicată, cu modificările și

completările ulterioare;
 Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările

și completările ulterioare;
 Legea asistenței sociale nr. 292 din 2011;
 Legea nr. 219 din 23 iulie 2015 privind economia socială.

4. BENEFICIARI DIRECȚI/INDIRECȚI (GRUP ȚINTĂ)

4.1. Beneficiari direcţi
 Organizaţiile Non-Guvernamentale (inclusiv asociaţiile

sportive);
 Autorităţi Publice Locale;

4.2. Beneficiari indirecţi Populaţia teritoriului LEADER propus.
5. TIP DE SPRIJIN (CONFORM ART. 67 DIN REG. (UE) NR.1303/2013)

 rambursare a cheltuielilor eligibile efectuate și plătite efectiv;
 plată în avans, cu condiția constituirii unei garanții financiare corespunzătoare

procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu articolul 45 (4) și articolul
63 din Regulamentul 1305/2014 și a legislației naționale în vigoare.

6. TIPURI DE ACȚIUNI ELIGIBILE ȘI NEELIGIBILE
6.1. Acţiuni eligibile pentru proiecte de investiţii

 Achiziţionarea de costume populare;
 Achiziţionarea scene mobile şi echipamentele aferente;
 Construcţia/Modernizarea/Reabilitarea/Dotarea terenurilor sportive şi a bazelor

sportive;
 Achiziționarea de echipamente și materiale sportive - porți teren fotbal,handabal

etc.,fileu teren volei, tenis etc., aparate fitness, biciclete, masa ping-pong, tabele de
marcaj, cronometre, coșuri baschet etc., accesorii antrenament ( conuri, garduri,
obstacole, scărițe etc.) echipamente sportive- mănuși, geci, încălțaminte specifică
fiecărui sport, tricou, pantaloni,jachete, jambiere, apărători,trenning etc,

 Achiziţionarea şi costurile de instalare, de utilaje, instalaţii şi echipamente noi;
 Investiţii intangibile: achiziţionarea de software şi achiziţionarea de brevete,

licenţe, drepturi de autor, mărci etc.
 Construcţia/Modernizarea/Reabilitarea/Dotarea centrelor culturale și

educaționale.



Construcția/Modernizarea/Reabilitarea/Dotarea infrastructurii centrelor de resurse ale
societății civile.
Se vor susține achizițiile de bunuri a căror ciclu de viață este de minim 5 ani și nu se
încadrează în categoria de bunuri consumabile.


6.2 Acţiuni eligibile pentru proiecte de servicii

 Toate costuri de organizare a evenimentului/târgului (închiriere de spaţii/standuri
de promovare, scene, sisteme de sonorizare, materiale de promovare etc.);

7. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE
7.1. Pentru proiectele de investiţii

 Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată;
 Solicitantul trebuie să prezinte un studiu de fezabilitate, pentru proiectele care au

ca obiect investiţii în bunuri imobile;
 Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură;
 Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau

județeană aprobată;
 Investiția să se realizeze în teritoriul LEADER propus;
 Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o

perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată.
7.2. Pentru proiectele de servicii

 Solicitantul îşi desfaşoara activitatea pe teritoriul Grupului de Acţiune Locală;
 Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin unul din tipurile de sprijin prevazute

prin măsură;
 Solicitantul va întocmi un plan cu privire la evenimentul/târgul organizat;
 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată;
 Solicitantul se angajează să asigure promovarea evenimentelor care beneficiaza de

sprijin pe o perioadă de minim 1 an, de la ultima plată.
8. CRITERII DE SELECȚIE

8.1 Criterii de selecție pentru proiectele de investiţii
 Numărul de locuitori care beneficiază de investiția propusă;
 Investiția include măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de

creștere a eficienței energetice;
 Dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă;
 Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară;

8.2 Criterii de selecție pentru proiectele de servicii
 Evenimentele cu un număr mare de participanţi;
 Promovarea protecţiei mediului înconjurător;
 Serviciile includ evenimente de conştientizare a populaţiei cu privire la mediul

înconjurător;
 Localizării întregii activităţi a solicitantului în teritoriul eligibil al Grupului de

Acţiune Locală Timişul de Centru;
9. SUME (APLICABILE) ȘI RATA SPRIJINULUI

9.1. Justificare
La baza stabilirii cuantumului sprijinului a contribui necesitatea de promovare a pe o raza



mare a evenimentelor sportive, culturale şi locale din arealul eligibil, precum şi numărul
persoanelor care beneficiază de servicii/investiţii îmbunătățite. Trebuie precizat că
această măsura completează măsura 7 având ca scop secundar promovarea mărcilor şi
produselor locale în cadrul evenimentelor.
9.2. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Intensitatea sprijinului va fi de maxim:
• 100% pentru investiții negeneratoare de venit
• 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică
Valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 – 10.000 Euro pentru proiectele de
servicii şi poate fi cuprinsă între 10.000 – 100.000 Euro pentru proiectele de investiţii.

10. INDICATORI DE MONITORIZARE
6B - Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite

11. CARACTERUL INOVATIV
Această măsură îşi propune să abordeze problemele sociale şi culturale ale comunităţii
oferind posibilitatea populaţiei locale să dezvolte noi tradiţii şi obiceiuri sau să le
promoveze eficient pe cele existente raportat la tehnologiile prezente şi la membrii tineri
ai comunităţii.



DENUMIREA MĂSURII REFACEREA, CONSOLIDAREA ȘI PROMOVAREA
ECOSITEMELOR ȘI A BIODIVERSITĂȚII

Codul măsurii Măsura 4/4A
Tipul măsurii Investiţii şi Servicii

1.DESCRIEREA GENERALĂ A MĂSURII
1.1. Justificare și Corelare cu analiza SWOT

TERITORIU
Teritoriul acoperit de Grupul de Acţiune Locală prezintă un mare potențial în ceea ce
priveşte ecosistemele, atât în corelație cu activitatea agricolă și silvică cât și în ceea ce
privește biodiversitatea. Această măsură este necesară datorită întinderii mari a
teritoriului pe care se se află situri şi rezervaţii naturale (Natura 2000 şi Arile naturale
protejate de interes naţional).

Puncte tari Puncte slabe
 Zone protejate, situri Natura 2000;  Lipsa unei politici comune pentru

mediu.
Oportunităţi Ameninţări

 Posibilități de colaborare în ceea ce
privește o politică comună pentru mediu și
a unor măsuri de prevenire a dezastrelor
naturale.

 Riscuri naturale, calamităţi.

POPULAŢIE
Populația este elementul cheie al oricarei activități și mai presus de atât, populația este
singurul organism care cunoaște zona, valorile și nevoile ei.

Puncte tari Puncte slabe
 Forţă de muncă disponibilă;
 Cunoașterea speciilor și habitatelor

zonei precum si promovarea acestora.

 Lipsa unei bune informări în ceea
ce priveşte mediul și ariile protejate.

Oportunităţi Ameninţări
 Creşterea implicării populaţiei în

dezvoltarea zonei, inclusiv în politicile
economice, sociale, învățământ și mediu.

 Scăderea interesului pentru zonă și
dezvoltarea acesteia.

ACTIVITĂŢI ECONOMICE
Pentru realizarea unei dezvoltări active, este necesară dezvoltarea economică a zonei
care trebuie să fie sănătoasă și care să aibe ca scop de conservarea resurselor naturale.

Puncte tari Puncte slab
 Un număr mare de produse locale;
 Zonă geografică cu tradiţie în

turism balnear.

 Practicarea redusă a agriculturii
ecologice.

Oportunităţi Ameninţări
 Posibilitati de dezvoltare turistica

datorita potentialului ridicat al
patrimoniului natural si cultur l al zonei

 Costul ridicat al utilajelor ce
utilizeaza energia regenerabilă.



ORGANIZARE SOCIALA ŞI INSTITUŢIONALĂ
Instituțiile sunt ultimul gardian al resurselor naturale ale zonei și totodată sunt
responsabile de valorile acesteia, de conservarea şi promovarea ei.

Puncte tari Puncte slabe
 Organizare instituţională eficientă

şi structurată.
 Numărul insuficient al ONG –urilor

în teritoriu
 Lipsa posibilităţilor de petrecere a

timpului liber, a activităţilor recreative şi
culturale.

Oportunităţi Ameninţări
 Dezvoltarea sectorului economic

care va influenţa în mod pozitiv sectorul
social.

 Dificultăţi în accesarea fondurilor
nerambursabile datorită lipsei
cunoştinţelor în domeniu.

1.2. Obiectivul de dezvoltare
rurală al Reg(UE) 1305/2013

(b) asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale
și combaterea schimbărilor climatice;.

1.3.Obiectivul specific al măsurii Obiectivul specific al măsurii vizează reducerea
impactului negativ al lipsei unei politici integrate de
protecția mediului la nivel zonal și a dezastrelor
naturale, contribuie la refacerea, consolidarea şi
promovarea biocenozei.

1.4. Contribuţie la
prioritatea/priorităţile
prevăzute la art. 5, Reg.(UE)
nr.1305/2013

P4: Refacerea, conservarea și consolidarea
ecosistemelor legate de agricultură și silvicultură;

1.5. Corespunde obiectivelor
art. 20 din Reg.(UE)
nr.1305/2013

Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale.

1.6. Contribuţie la
domeniul/domeniile de
intervenție

4A) Refacerea, conservarea și dezvoltarea
biodiversităţii, inclusiv în zonele Natura 2000 și în
zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau
cu alte constrângeri specifice, a activităţilor agricole
de mare valoare naturală, precum și a stării peisajelor
europene.

1.7. Contribuţia la obiectivele
transversale ale Reg.(UE)
1305/2013

Măsura are caracter inovator, contribuind direct la
obiectivele transversale de mediu şi climă.

1.8. Complementaritatea cu alte
măsuri din SDL

-

1.9. Sinergia cu alte măsuri din
SDL

-

2. VALOAREA ADĂUGATĂ A MĂSURII
Măsura contribuie la:
- reducerea impactului negativ asupra mediului;
- conservarea ariilor, a habitatelor și a speciilor protejate;
- prevenirea dezastrelor și creșterea capacității de actiune în caz de dezastru natural;



- delimitarea zonelor protejate și împiedicarea expansiunii ariilor urbane invazive.
3. TRIMITERI LA ALTE ACTE LEGISLATIVE

 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul
european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri
maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european
pentru pescuit și afaceri maritime;

 Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR);

 Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii
agricole comune;

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

 Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și
completările ulterioare;

 Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 1648 din 31.10.2000;
 Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 3814/2012.
 Regulamentul (UE) nr. 807/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al

Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat
din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de introducere a unor
dispoziții tranzitorii

4. BENEFICIARI DIRECȚI/INDIRECȚI (GRUP ȚINTĂ)

4.1. Beneficiari direcţi

Organizaţiile Non-Guvernamentale (inclusiv Asociaţiile
de Dezvoltare Intercomunitară);

 Organizaţii/Grupuri de producători şi Cooperative;
 Autorităţi Publice Locale;
 Custodele (Administratorul) siturilor Natura 2000 şi al

Arilor naturale protejate.
4.2. Beneficiari indirecţi Populaţia teritoriului LEADER propus.

5. TIP DE SPRIJIN (CONFORM ART. 67 DIN REG. (UE) NR.1303/2013)
 rambursare a cheltuielilor eligibile efectuate și plătite efectiv;
 plată în avans, cu condiția constituirii unei garanții financiare corespunzătoare

procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu articolul 45 (4) și articolul
63 din Regulamentul 1305/2014 și a legislației naționale în vigoare.

6. TIPURI DE ACȚIUNI ELIGIBILE ȘI NEELIGIBILE
6.1 Acţiuni eligibile pentru proiecte de servicii

 Campanii de informare, conştientizare și promovare a bunelor practici în
agricultură,silvicultură și promovare a protecției mediului, precum şi toate costurile de
organizare a evenimentului de informare (închiriere de spaţii/standuri de promovare,
scene, sisteme de sonorizare, materiale de promovare etc.);

 Elaborarea unor materiale şi studii necesare protectiei şi conservării biodiversităţii;
 Campanii de ecologizare.
 Realizare de studii cu privire la impactul negativ asupra mediului.
6.2 Acţiuni eligibile pentru proiecte de investiții
 Achiziţie de echipamente specializate de tip utilitară/ autoutilitară, utilaje



agricole/ forestiere sau piese ale utilajelor agricole/ forestiere, necesare refacerii,
conservării și/sau consolidării ecosistemelor, și/sau dezvoltării biodiversității

7. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE
7.1. Pentru proiectele de servicii

 Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată;
 Solicitantul se angajează să asigure promovarea evenimentelor care beneficiaza de

sprijin pe o perioadă de minim 1 an, de la ultima plată;
 Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură;
 Investiția să se realizeze în teritoriul LEADER propus.

7.2. Pentru proiectele de investiții
 Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată;
 Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o

perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată;
 Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură;
 Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau

județeană aprobată;
 Investiția să se realizeze în teritoriul LEADER propus.

8. CRITERII DE SELECȚIE
8.1 Criterii de selecție pentru proiectele de servicii

 Evenimentele cu un număr mare de participanţi;
 Promovarea protecţiei mediului înconjurător;
 Serviciile includ măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător.
 Localizării întregii activităţi a solicitantului în teritoriul eligibil al Grupului de

Acţiune Locală Timişul de Centru;
8.2 Criterii de selecție pentru proiectele de investiţii

 Numărul de locuitori care beneficiază de investiția propusă;
 Investiția include măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de

creștere a eficienței energetice;
 Suprafața totală forestieră/ agricolă care beneficiază în urma investițiilor propuse;
 Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară;

9. SUME (APLICABILE) ȘI RATA SPRIJINULUI
9.1. Justificare
La baza stabilirii cuantumului sprijinului a contribuit necesitatea de promovare pe o rază
cât mai mare a teritoriului protejat (Natura 2000, Arii naturale protejate) precum şi
numărul persoanelor care beneficiază de instruire.
9.2. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Intensitatea sprijinului va fi de maxim:
• 100% pentru investiții negeneratoare de venit
• 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică
Valoarea proiectelor poate fi de maxim 63.251,00 Euro.

10. INDICATORI DE MONITORIZARE
 Creşterea gradului de informare/conştientizare cu privire la protecţia şi

îmbunatăţirea calităţii mediului (populaţia care beneficiază din teritoriul GAL)
(Valoarea-ţintă: minim 100 persoane);



 4A- Suprafaţa totală forestieră/agricolă (Valoarea-ţintă: minim 5 ha)

11. CARACTERUL INOVATIV
Caracterul inovativ se regăseşte:

 În abordarea membrilor comunităţii cu privire la protecţia mediului
 Tehnologiile promovate de măsură şi metodele revoluţionare privind protecţia

mediului
etc.



DENUMIREA MĂSURII ÎNFIINŢAREA ŞI DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERILOR
Codul măsurii Măsura 5/6A
Tipul măsurii Investiţii

1.DESCRIEREA GENERALĂ A MĂSURII
1.1. Justificare și Corelare cu analiza SWOT
Implementarea acestei măsuri este necesară pentru stimularea mediului de afaceri din
teritoriul Grupului de Acţiune Locală, prin susţinerea financiară fie a întreprinzătorilor
care realizează activităţi non-agricole pentru prima dată (start-up în baza unui plan de
afaceri), fie pentru cei care au ca scop modernizarea şi/sau dezvoltarea întreprinderii
existente. Măsura contribuie la: creşterea locurilor de muncă existente, la diversificarea
economiei, la creşterea veniturilor populaţiei şi a nivelului de trai, la scăderea sărăciei şi
la combaterea excluderii sociale din arealul propus.

TERITORIU
Puncte tari Puncte slabe

 Apropierea de municipiul
Timişoara;

 Teritoriu străbătut de drumuri
naţionale şi judeţene oferă o bună
mobilitate teritorială;

 Posibilitate de practicare a
diverselor tipuri de turism.

 Există foarte puţine servicii de
agrement şi divertisment;

 Acces slab la servicii medicale;
 Tehnologii şi echipamente medicale

învechite în unităţile de profil.

Oportunităţi Ameninţări
 Posibilităţi de dezvoltare a

turismului prin valorificarea obiectivelor
de patrimoniu cultural;

 Posibilităţile de dezvoltare a
microîntreprinderilor şi a întreprinderilor
mici având o bună infrastructură pentru
mediul de afaceri;

 Slaba valorificare a patrimoniului
arhitectural şi cultural (în pofida
potenţialului foarte ridicat);

 Numeroasele schimbări ale
legislaţiei fiscale care afectează în mod
negativ microîntreprinderile şi
întreprinderile mici.

POPULAŢIE
Puncte tari Puncte slabe

 Forţă de muncă disponibilă;
 Ponderea ridicată a populaţiei

active în totalul populaţiei.

 Lipsa unei informări în ceea ce
priveşte mediul de afaceri şi posibilităţile
de finanţare a acestuia.

 Migrarea forţei de muncă active

Oportunităţi Ameninţări
 Facilitarea accesului la informaţii

prin organizarea în zonă a unor cursuri de
formare profesională;

 Posibilitatea de creştere a
numărului de locuri de muncă (şi implicit a
populaţiei active) prin facilitarea accesului
la finanţări a microintreprinderilor, a

 Scăderea forţei de muncă prin
migraţia populaţiei active;

 Îmbătrânirea populaţiei;
 Scăderea interesului pentru zonă și

dezvoltarea acesteia.



întreprinderilor mici şi a societăţii civile;
 Stimularea revenirii în ţară a

persoanelor plecate în străinătate, odată
cu dezvoltarea zonei;

 Reducerea migraţiei catre zonele
urbane prin asigurarea centrelor medicale
şi de servicii

 Crearea unei infrastructuri rurale
care să încurajeze reducerea migraţiei
către zona urbană

ACTIVITĂŢI ECONOMICE
Puncte tari Puncte slabe

 Structură economică diversificată;
 Preocuparea pentru introducerea

tehnologiilor noi;
 Zonă geografică cu tradiţie în

turism balnear;
 Potenţial turistic crescut, inclusiv

în ramurile de nişă (turism medical);
 Pondere crescută a

microîntreprinderilor;

 Lipsa mărcilor locale înregistrate şi
promovate;

 Unităţi de cazare insuficiente
 Artizanat şi activităţi

meşteşugăreşti pe cale de dispariţie;
 Lipsa infrastructurii medicale.

Oportunităţi Ameninţări
 Dezvoltarea antreprenoriatului;
 Creşterea competitivităţii

sectorului IMM;
 Diversificarea activităţilor

economice;
 Interes în creştere pentru produse

locale tradiţionale;
 Posibilitati de dezvoltare turistica

datorita potentialului ridicat al
patrimoniului natural si cultural al zonei;

 Profilarea turismului pe ramuri
specializate (centre medicale, azile
bătrâni, centre de pregătire pentru situaţii
de urgenţă).

 Competiţie la nivel naţional din
partea firmelor puternice;

 Monopolul firmelor puternic
dezvoltate, la nivel local sau regional,
pentru anumite produse sau servicii;

 Creşterea şomajului;
 Lipsa promovării active a

produselor şi serviciilor;
 Costurile ridicate a utilajelor ce

utilizeaza energia regenerabilă.

ORGANIZARE SOCIALA ŞI INSTITUŢIONALĂ
Puncte tari Puncte slabe

 Există preocupări şi interes din
partea autorităţilor publice locale, a
sectorului privat şi a societăţii civile
pentru dezvoltarea teritoriului

 Număr scăzut de cabinete medicale
de specialitate

Oportunităţi Ameninţări



 Dezvoltarea sectorului economic
care va influenţa în mod pozitiv sectorul
social

 Dificultăţi în accesarea fondurilor
nerambursabile datorită lipsei
cunoştinţelor în domeniu

1.2. Obiectivul de dezvoltare
rurală al Reg(UE) 1305/2013

(c) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și
menținerea de locuri de muncă.

1.3.Obiectivul specific al măsurii Sprijinirea înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării
sectorului de producţiei şi servicii de pe raza eligibilă a
teritoriului, precum şi crearea de locuri de muncă în
zona eligibilă a Grupului de Acţiune Locală Timişul de
Centru.
Crearea şi dezvoltarea producţiei şi a servicilor în
arealul propus va contribui la reducerea diferenţei
dintre mediul rural şi mediul urban (oraşele şi
municipiile cu o populaţie mai mare de 20.000
locuitori).

1.4. Contribuţie la
prioritatea/priorităţile
prevăzute la art. 5, Reg.(UE)
nr.1305/2013

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei
și a dezvoltării economice în zonele rurale;

1.5. Corespunde obiectivelor
art. 19 din Reg.(UE)
nr.1305/2013

Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor.

1.6. Contribuţie la
domeniul/domeniile de
intervenție

6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării
de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de
muncă;

1.7. Contribuţia la obiectivele
transversale ale Reg.(UE)
1305/2013

Măsura are caracter inovator, contribuind totodată, şi
la obiectivul transversal de mediu.

1.8. Complementaritatea cu alte
măsuri din SDL

-

1.9. Sinergia cu alte măsuri din
SDL

Măsura 1/6B, Măsura 2/6B, Măsura 3/6B

2. VALOAREA ADĂUGATĂ A MĂSURII
Prezenta Măsură contribuie la înființarea și dezvoltarea de micro-întreprinderi şi
întreprinderi mici şi implicit, la crearea de locuri de muncă. Obţinerea de venituri
alternative pentru populaţia din mediul rural va reduce gradul de dependenţă faţă de
sectorul agricol, ducând la o dezvoltare economică durabilă și la reducerea sărăciei în
spațiul eligibil LEADER.
Stimularea mediului de afaceri din mediul rural şi urban (oraşe sub 20.000 de locuitori) va
aduce totodată, beneficii şi sistemului social din arealul propus, precum şi persoanelor
marginalizate.

3. TRIMITERI LA ALTE ACTE LEGISLATIVE
 Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor

şi a întreprinderilor mici şi mijlocii;
 Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al



documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de
intervenţii.

 Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale – Republicare, cu modificările şi
completările ulterioare;

 Legea 219/2015 privind economia sociala;
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi

dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, cu
modificările şi completările ulterioare;

 Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 346/ 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici

şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
 Avizul Consiliului Concurenței nr. 7622 din 03.07.2015 privind proiectul Schemei de

ajutor de minimis pentru sprijinul acordat microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din
spatiul rural pentru înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor economice neagricole;

 Ordinul MADR nr. 1731/2015 privind privind instituirea schemei de ajutor de
minimis "Sprijin acordat microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spaţiul rural
pentru înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor economice neagricole".

4. BENEFICIARI DIRECȚI/INDIRECȚI (GRUP ȚINTĂ)

4.1. Beneficiari direcţi

 Fermieri sau membrii unor gospodării agricole
(autorizaţi cu statut minim de PFA) care îşi diversifică
activitatea;

 Microîntreprinderi și întreprinderi mici;
 Întreprinderi sociale;
 Formele asociative constituite conform

Regulamentul (UE) 1305/2013 art. 56;

4.2. Beneficiari indirecţi
Persoane juridice din microregiune, precum şi fermierii
din arealul eligibil.

5. TIP DE SPRIJIN (CONFORM ART. 67 DIN REG. (UE) NR.1303/2013)
 rambursare a cheltuielilor eligibile efectuate și plătite efectiv;
 plată în avans, cu condiția constituirii unei garanții financiare corespunzătoare

procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu articolul 45(4) și articolul
63 din Regulamentul 1305/2014 și a legislației naționale în vigoare.

6. TIPURI DE ACȚIUNI ELIGIBILE ȘI NEELIGIBILE
6.1. Acţiuni eligibile pentru proiecte de investiţii

 construcţia, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea clădirilor;
 achiziţionarea şi costurile de instalare pentru utilaje, instalaţii şi echipamente noi;
 investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea

de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci, pagini web etc.
7. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri;
 Solicitantul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități

sprijinite prin sub-măsură;
 Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul Grupului

de Acţiune Locală Timişul de Centru, iar activitatea va fi desfășurată în teritoriul Grupului



de Acţiune Locală Timişul de Centru;
 Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura co-finanţarea

investiţiei;
 Intreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare

privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate;
8. CRITERII DE SELECȚIE

 Locurile de muncă nou create şi menţinerea celor vechi;
 Prioritizarea sectoarelor cu potențial de creștere din teritoriul microregiunii;
 Investiția include măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de

creștere a eficienței energetice;
 Localizareai întregii activităţi a solicitantului în teritoriul eligibil al Grupului de

Acţiune Locală Timişul de Centru.
9. SUME (APLICABILE) ȘI RATA SPRIJINULUI

9.1. Justificare
Necesitate de a impulsiona mediul de afaceri din zona propusă. Datorită analizei
transversale asupra necesităţilor investitorilor măsura va aloca o finanţare de pană la
100.000 de euro. Având în vedere că operaţiuniile sunt generatoare de venit, ponderea
sprijinului nerambursabil va fi de 90% din totalul cheltuielilor eligibile;
9.2. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de maxim 90%, va respecta
prevederile Regulamentul (CE) 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis și nu va depăși
100.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.

10. INDICATORI DE MONITORIZARE
6A - Locuri de muncă create (Valoarea țintă: minim 7)

11. CARACTERUL INOVATIV
Această măsură, printre altele, promoveză achiziţia de software specializat eficientizând
astfel atât capacitatea întreprinderilor dar reducând totodată emisiile poluante şi
consumul major de energie.



DENUMIREA MĂSURII SOLUŢII INOVATIVE PENTRU O
AGRICULTURĂ/INDUSTRIE ALIMENTARĂ COMPETITIVĂ

Codul măsurii Măsura 6/2A
Tipul măsurii Investiţii şi Servicii

1.DESCRIEREA GENERALĂ A MĂSURII
1.1. Justificare și Corelare cu analiza SWOT

TERITORIU
Din punct de vedere al teritoriului pe care această măsură se va aplica, identificăm
oportunitatea și necesitatea realizării unor investiții în ceea ce privește implementarea
unor măsuri inovative de eficientizare a activităților agricole sau cu caracter preponderent
agricol.

Puncte tari Puncte slabe
 Terenurile sunt favorabile culturilor

agricole;
 Climat favorabil pentru agricultură.

 Lipsa lanţurilor scurte de desfacere
a produselor agricole şi alimentare din
teritorilul Grupului de Acţiune Locală;

Oportunităţi Ameninţări
 Localizare în apropierea

municipiului Timişoara facilitează accesul
producătorilor şi a locuitorilor la marile
pieţe de desfacere;

 Riscuri naturale, calamităţi.

POPULATIE
Populația este elementul cheie al oricarei activități, motiv pentru care se poate constata
la nivel de Grupului de Acţiune Locală necesitatea implementării acestei măsuri.

Puncte tari Puncte slabe
 Forţă de muncă disponibilă;
 Tradiţie şi bune cunoştinţe în

domeniul creşterii animalelor şi culturii
plantelor;

 Cunoştinte specifice legate de
cultura legumelor şi apicultură;

 Ponderea ridicată a populaţiei
active în totalul populaţiei.

 Migrarea forţei de muncă active

Oportunităţi Ameninţări
 Posibilitatea de creştere a

numărului de locuri de muncă (şi implicit a
populaţiei active) prin facilitarea accesului
la finanţări a producătorilor şi a
microintreprinderilor;

 Promovarea, prin finanţări
nerambursabile, a integrării tinerilor în
viaţa rurală;

 Scăderea nivelului de cunoştinţe şi
competenţe în domenii legate de
agricultură prin migraţia populaţiei
calificate

 Scăderea forţei de muncă prin
migraţia populaţiei active

 Îmbătrânirea populaţiei

ACTIVITĂŢI ECONOMICE
Pentru realizarea unei dezvoltări active, este necesară dezvoltarea economică a zonei.

Puncte tari Puncte slabe



 Existenţa unui număr mare de
producători şi agenţi economici;

 Sol fertil favorabil dezvoltării
culturilor agricole;

 Un număr mare de produse locale.

 Practicarea redusă a agriculturii
ecologice;

 Lipsa produselor tradiţionale pe
pieţele locale (târguri);

 Nivelul slab de dezvoltare a
activităţiilor de colectare, procesare şi
marketing a produselor rezultate din
agricultură.

Oportunităţi Riscuri
 Interes în creştere pentru produse

locale tradiţionale
 Dezvoltarea antreprenoriatului;
 Programe de înfiinţare a grupurilor

de producători

 Monopolul firmelor puternic
dezvoltate, la nivel local sau regional,
pentru anumite produse sau servicii.

ORGANIZARE SOCIALA ŞI INSTITUŢIONALĂ
Un rol important în realizarea oricărei creșteri atât privind zona cât și populația o au în
aceeași măsură organizarea socială cât și autoritatea publică/instituțiile.

Puncte tari Puncte slabe
 Există preocupări şi interes din

partea autorităţilor publice locale, a
sectorului privat şi a societăţii civile
pentru dezvoltarea teritoriului;

 Comunicare eficientă între APL şi
populaţie.

 Insuficienta informare asupra
avantajelor fenomenului asociativ;

 Numărul insuficient al asociaţiilor
de tip agricol şi a grupurilor de producători

Oportunităţi Riscuri
 Dezvoltarea sectorului economic

care va influenţa în mod pozitiv sectorul
social.

 Dificultăţi în accesarea fondurilor
nerambursabile datorită lipsei
cunoştinţelor în domeniu

1.2. Obiectivul de dezvoltare
rurală al Reg(UE) 1305/2013

(a) favorizarea competitivității agriculturii.

1.3.Obiectivul specific al măsurii Obiectivul specific al măsurii este sprijinirea dezvoltării
agriculturii şi industriei alimentare,contribuie la
sporirea calităţii vieţii în zonele LEADER, la creşterea şi
diversificarea activităţilor şi crearea de locuri de
muncă. Proiectele sprijinite la nivelul strategiei de
dezvoltare locală au un impact major asupra
obiectivelor FEADR.

1.4. Contribuţie la
prioritatea/priorităţile

P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a
competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate



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

regiunile și promovarea tehnologiilor agricole
inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor;

1.5. Corespunde obiectivelor
art. 17 din Reg.(UE)
nr.1305/2013

Investiţii în active fizice

1.6. Contribuţie la
domeniul/domeniile de
intervenție

2A) Îmbunătățirea performanței economice a tuturor
exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și
modernizării exploatațiilor, în special în vederea
creșterii participării pe piață și a orientării spre piață,
precum și a diversificării activităților agricole;

1.7. Contribuţia la obiectivele
transversale ale Reg.(UE)
1305/2013

Măsura are caracter inovator, contribuind totodată, şi
la obiectivul transversal de mediu.

1.8. Complementaritatea cu alte
măsuri din SDL

Măsura 7/3A
Măsura 7 se adresează celor care au beneficiat de
finanţare în cadrul măsurii 6. Aceste măsuri care
contribuie la atingerea Obiectivului de dezvoltare
rurală din Regulamentul 1305, respectiv lit. c)
obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și
menținerea de locuri de muncă, se adresează
fermierilor sau membrii unor gospodării agricole
(autorizaţi cu statut minim pe PFA),
Microîntreprinderilor și întreprinderilor mici şi formelor
asociative constituite conform Regulamentul (UE)
1305/2013 art. 56, având aceiaşi beneficiari indirecţi
(perosanele fizice şi persoanele juridice din teritoriul
eligibil). Astfel, rezulta o complementaritate între cele
două măsuri propuse închegate de similitudinea
condiţilor de eligibilitate şi a criterilor de selecţie.

1.9. Sinergia cu alte măsuri din
SDL

-

2. VALOAREA ADĂUGATĂ A MĂSURII
Măsura contribuie la:

 stimularea agriculturii ca principală activitate economică din teritoriul GAL
 restructurarea, consolidarea şi dezvoltarea fermelor mici pentru a fi orientate

către piaţă;
 dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how;
 păstrarea şi crearea de noi locuri de muncă;
 încurajarea parteneriatelor prin susţinerea formelor asociative (asociaţii de

crescători de animale, grupuri de producători şi/sau cooperative agricole) care îşi au
sediul în teritoriul GAL.

3. TRIMITERI LA ALTE ACTE LEGISLATIVE
 Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat

din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR);
 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind



Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune,
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și
afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european
de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european
pentru pescuit și afaceri maritime;

 Hotărârea Guvernului nr. 131 din 27 martie 2013 pentru stabilirea măsurilor şi
sancţiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr.
834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007;

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

 Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1762/2015;
 Ordonanta Guvernului nr. 37/2005;

4. BENEFICIARI DIRECȚI/INDIRECȚI (GRUP ȚINTĂ)
4.1. Beneficiari direcţi

 Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole (autorizaţi cu statut minim de PFA);
 Exploataţii agricole cu activitatea în teritoriul GAL din categoria micro-

intreprinderilor sau întreprinderilor mici;
 Microîntreprinderi și întreprinderi mici;
 Formele asociative constituite conform Regulamentul (UE) 1305/2013 art. 56;

(Organizaţii/Grupuri de Producători, Cooperative)
 Parteneriatele constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE şi în a cărui

componenţă să fie cel puţin un partener din categoriile de mai jos:
o Fermieri
o Microîntreprinderi și întreprinderi mici.

4.2. Beneficiari indirecţi

Persoane fizice şi juridice din microregiunea Timişul de Centru.
5. TIP DE SPRIJIN (CONFORM ART. 67 DIN REG. (UE) NR.1303/2013)

 Rambursare a cheltuielilor eligibile efectuate și plătite efectiv;
 Plată în avans, cu condiția constituirii unei garanții financiare corespunzătoare

procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu articolul 45(4) și articolul
63 din Regulamentul 1305/2014 și a legislației naționale în vigoare.

6. TIPURI DE ACȚIUNI ELIGIBILE ȘI NEELIGIBILE
6.1. Acţiuni eligibile pentru proiecte de investiţii
Prin această măsură se vor finanţa exclusiv proiectele de investiţii propuse în urma
acţiunilor de consultare/animare realizate în teritoriul GAL:

 Investiţii în solare/sere inclusiv tehnologizare;
 Modernizarea spaţiilor tehnologice sau de producţie din cadrul exploataţiei;
 Achiziţionarea de utilaje agricole moderne pentru modernizarea fermelor vegetale;
 Înfiinţarea şi modernizarea exploataţiilor apicole;
 Construirea/modernizarea spaţiilor zootehnice;
 Construirea/modernizarea de spaţii de depozitare pentru cereale;
 Construirea de centre de colectare a laptelui;
 Achiziţia de maşini de transport frigorifice pentru carne/lapte;
 Achiziţia unui punct de tăiere mobil pentru bovine/porcine/ovine/caprine/păsări;
 Modernizarea/dotarea unui punct de tăiere mobil pentru

ovine/porcine/ovine/caprine/păsări;
 Construirea de unităţi de procesare lapte/carne/legume/fructe/cereale;
 Modernizarea unităţilor de procesare carne/lapte;
 Construirea/modernizare/dotare de spaţii de depozitare pentru legume/fructe;



 Nu se acceptă achiziţionarea de utilaje sau echipamente second hand.
7. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

7.1. Pentru proiectele de investiţii
 Investiţia realizată demonstrează utilitate şi creează plus valoare nu numai pentru

exploataţia solicitantului ci şi pentru UAT-ul de reşedinţă
 Solicitantul îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Grupului de Acţiune Locală;
 Solicitantul trebuie să prezinte un Plan de afaceri pentru desfăşurarea activităţilor;
 Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin unul din tipurile de sprijin prevzute

prin măsură;
 Solicitantul prezintă un acord de cooperare (doar în cazul organizaţiilor/grupurilor

de producători fără personalitate juridică);
8. CRITERII DE SELECȚIE

 Solicitantul este sau declară că va fi membru al unei Organizaţii/unui Grup de
producători/ al unei Cooperative / al unei Asociaţii similare entităţilor menţionate
anterior (Crescători de animale, Apicultori etc.);

 Solicitantul va justifica utilitatea proiectului cel puţin pentru populaţia din UAT-ul
în care acesta îşi desfăşoară activitatea.

 Se pot asocia mai multe entităţi pe baza unui acord de parteneriat, solicitantul
fiind unul din parteneri. Se va justifica utilitatea proiectului şi implicarea în proiect de
către fiecare partener;

 Crearea de noi locuri de muncă;
 Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară;

9. SUME (APLICABILE) ȘI RATA SPRIJINULUI
9.1. Justificare
Proiectele din cadrul acestei măsuri sunt din categoria operaţiunilor generatoare de venit.
Beneficiarii sprijinului sunt agenţi economici, Asociaţii de crescători de animale sau
Cooperative care desfăşoară activităţi economice generatoare de profit, care necesită
sprijin pentru dezvoltare şi care asigură posibilitatea păstrării şi creării de locuri de
muncă.
Sprijinul este format din două componente (Componenta 1 şi 2) care vor încuraja posibilii
beneficiari spre crearea de noi mărci locale, stimularea agriculturii şi a asociativităţii.
Având în vedere că operaţiuniile sunt generatoare de venit, ponderea sprijinului
nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile sau 70% din totalul
cheltuielilor eligibile pentru beneficiarii cu vârsta sub 40 ani la data depunerii cererii de
finanţare;
9.2. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Intensitatatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile sau 70% din totalul
cheltuielilor eligibile pentru beneficarii cu vârsta sub 40 ani la data depunerii cererii de
finanţare.
Valoarea si tipul proiectelor:

 Componenta 1. - Maxim 10.000 euro pentru investiţii în solarii/sere inclusiv
tehnologizare;

 Componenta 2. - Maxim 100.000 euro pentru celelalte investiţii descrise la punctul
6 din prezenta măsură;
Un proiect poate să cuprindă Componeta 1 şi/sau Componenta 2.

10. INDICATORI DE MONITORIZARE
2A - Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți (Valoarea-ţintă: minim 5);
Locuri de muncă create (Valoarea țintă: minim 5).

11. CARACTERUL INOVATIV



Segmentul agricol se alfă în acest moment într-o perioadă de tranziţie către o agricultură
mai eficientă dar şi într-o perioadă de îmbunătăţire căutând ca rezultatele şi produsele să
fie mai ecologice. Oferind posibilitatea comunităţii să îşi finanţeze propriile culturi
agricole într-un sistem local eficient, urmărim prin această măsură să permitem
agricultorilor posibilitatea de a-şi crea un mediu de viaţă mai sănătos.



DENUMIREA MĂSURII CREAREA ŞI PROMOVAREA MĂRCILOR LOCALE ŞI A
ASOCIERII ÎN SECTORUL AGRO-ALIMENTAR

Codul măsurii Măsura 7/3A
Tipul măsurii Servicii

1.DESCRIEREA GENERALĂ A MĂSURII
1.1. Justificare și Corelare cu analiza SWOT
Această măsură va oferi sprijin financiar pentru stimularea înfiinţării grupuri lor de
producători şi a altor forme asociative în vederea protejării produselor agricole şi
alimentare tradiţionale din arealul eligibil.Totodată, această măsură va aduce un aport
major în aplicarea schemelor de calitate, stimulând asocierea producătorilor locali în
vederea realizării lanţurilor scurte şi a strategiilor de marketing, precum şi promovării
produselor agricole şi alimentare locale. Investițiile vor avea un impact pozitiv asupra
turismului local și vor ajuta la stimularea dezvoltării mediului de afaceri local.
Sprijinirea are drept scop protejarea produselor agricole şi alimentare tradiţionale şi
locale, contribuind la menținerea tradițiilor și a moștenirii locale, ducând astfel la
creşterea atractivităţii teritorilului.
TERITORIU

Puncte tari Puncte slabe
 Teritoriu străbătut de drumuri

naţionale şi judeţene oferă o bună
mobilitate teritorială;Apropierea de
municipiul Timişoara;

 Climat favorabil pentru agricultură;
 Preocuparea comunităţilor pentru

păstrarea obiceiurilor şi tradiţiilor;

 Lipsa lanţurilor scurte de desfacere
a produselor agricole şi alimentare din
teritorilul Grupului de Acţiune Locală;

 Un număr scăzut de drumuri rutiere
şi agricole care să facă legătura între
comunele din teritoriu

Oportunităţi Ameniţări
 Localizarea în apropierea

municipiului Timişoara facilitează accesul
producătorilor şi a locuitorilor la marile
pieţe de desfacere;

 Riscuri naturale, calamităţi
 Extinderea zonei metropolitane –

pierderea specificului rural

POPULAŢIE
Puncte tari Puncte slabe

 Forţă de muncă disponibilă
 Tradiţie şi bune cunoştinţe în

domeniul creşterii animalelor şi cultivarii
plantelor.

 Migrarea forţei de muncă active

Oportunităţi Ameniţări
 Posibilitatea de creştere a

numărului de locuri de muncă (şi implicit a
populaţiei active) prin facilitarea accesului
la finanţări a producătorilor şi a
microintreprinderilor;

 Promovarea, prin finanţări
nerambursabile, a integrării tinerilor în
viaţa rurală;

 Scăderea nivelului de cunoştinţe şi
competenţe în domenii legate de
agricultură prin migraţia populaţiei
calificate

 Scăderea forţei de muncă prin
migraţia populaţiei active

 Îmbătrânirea populaţiei



ACTIVITĂŢI ECONOMICE
Puncte tari Puncte slabe

 Existenţa unui număr mare de
producători şi agenţi economici

 Sol fertil favorabil dezvoltării
culturilor agricole

 Un număr mare de produse locale

 Nivelul redus de asociativitate al
micilor producători

 Lipsa produselor tradiţionale pe
pieţele locale (târguri)

 Un număr redus de mărci locale
înregistrate

 Nivelul slab de dezvoltare a
activităţiilor de colectare, procesare şi
marketing a produselor rezultate din
agricultură

Oportunităţi Ameniţări
 Diversificarea activităţilor

economice
 Interes în creştere pentru produse

locale tradiţionale
 Posibilităţi de certificare a mărcilor

de origine
 Numărul mare de persoane ce ajung

în teritoriu (participând la evenimente
locale) şi care pot deveni consumatori ai
serviciilor şi produselor locale tradiţionale

 Programe de înfiinţare a grupurilor
de producători

 Dificultăţi în obţinerea
certificatelor de mărci de origine, datorită
reticenţei la asociere a producătorilor
agricoli

 Lipsa promovării produselor şi
serviciilor locale

ORGANIZARE SOCIALA ŞI INSTITUŢIONALĂ
Puncte tari Puncte slabe

 Există preocupări şi interes din
partea autorităţilor publice locale, a
sectorului privat şi a societăţii civile
pentru dezvoltarea teritoriului

 Insuficienta informare asupra
avantajelor fenomenului asociativ

 Numărul insuficient al asociaţiilor
de tip agricol şi a grupurilor de producători

Oportunităţi Ameniţări
 Implicarea activă a Grupurilor de

Acţiune locală în dezvoltarea localităţilor
şi a regiunii

 Dificultăţi în accesarea fondurilor
nerambursabile datorită lipsei
cunoştinţelor în domeniu

1.2. Obiectivul de dezvoltare
rurală al Reg(UE) 1305/2013

(c) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și
menținerea de locuri de muncă.

1.3.Obiectivul specific al măsurii Obiectivul specific al măsurii este sprijinirea înfiinţării
grupurilor de producători în vederea protejării
produselor alimentare şi agricole la nivel local, naţional
sau european.
Aplicarea schemelor de calitate, a proceselor şi a
proiectelor realizate în comun, realizarea lanţurilor
scurte şi a strategiilor de marketing în comun, precum



şi promovarea produselor agricole şi alimentare de
importanţă locală contribuie la sporirea calităţii vieţii
în zonele LEADER, la creşterea şi diversificarea
activităţilor, crearea de mărci locale, de integrare în
turismul rural şi crearea de locuri de muncă. Proiectele
sprijinite la nivelul strategiilor de dezvoltare locală au
un impact major asupra obiectivelor FEADR.

1.4. Contribuţie la
prioritatea/priorităţile
prevăzute la art. 5, Reg.(UE)
nr.1305/2013

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

1.5. Corespunde obiectivelor
art. 35 din Reg. (UE)
nr.1305/2013

Cooperare
b) dezvoltarea de noi produse, practici, procese şi
tehnologii în sectoarele agricol, alimentar şi forestier;
c) cooperarea între micii operatori în ceea ce priveşte
organizarea de procese de lucru comune şi partajarea
echipamentelor şi a resurselor şi pentru dezvoltarea
şi/sau comercializarea de servicii turistice aferente
turismului rural;
d) cooperare orizontală şi verticală între actorii din
lanţul de aprovizionare în vederea stabilirii de lanţuri
scurte de aprovizionare şi de pieţe locale şi a
dezvoltării acestora;
e) activităţi de promovare pe plan local legate de
dezvoltarea lanţurilor scurte de
aprovizionare şi a pieţelor locale;
g) abordări comune privind proiectele de mediu şi
practicile ecologice în curs, inclusiv gestionarea
eficientă a apei, utilizarea energiei din surse
regenerabile şi conservarea peisajelor agricole;

1.6. Contribuţie la
domeniul/domeniile de
intervenție

3A) Îmbunătățirea competitivității producătorilor
primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul
agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate,
al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al
promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor
scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor
de producători și al organizațiilor interprofesionale.

1.7. Contribuţia la obiectivele
transversale ale Reg.(UE) 1305

Măsura are caracter inovator, contribuind totodată, şi
la obiectivul transversal de mediu.

1.8. Complementaritatea cu alte
măsuri din SDL

Măsura 6/2A
Măsura 7 se adresează celor care au beneficiat de
finanţare în cadrul măsurii 6. Aceste măsuri care
contribuie la atingerea Obiectivului de dezvoltare
rurală din Regulamentul 1305, respectiv lit. c)
obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și
menținerea de locuri de muncă, se adresează
fermierilor sau membrii unor gospodării agricole



(autorizaţi cu statut minim pe PFA),
Microîntreprinderilor și întreprinderilor mici şi formelor
asociative constituite conform Regulamentul (UE)
1305/2013 art. 56, având aceiaşi beneficiari indirecţi
(perosanele fizice şi persoanele juridice din teritoriul
eligibil). Astfel, rezulta o complementaritate între cele
două măsuri propuse închegate de similitudinea
condiţilor de eligibilitate şi a criterilor de selecţie.

1.9. Sinergia cu alte măsuri din
SDL

2. VALOAREA ADĂUGATĂ A MĂSURII
În urma analizei SWOT şi a necesităţilor identificate în teritoriul eligibil, din care

rezultă un nivel scăzut de asociativitate a fermierilor şi a producătorilor şi o lipsă de
promovare a produselor tradiţionale, s-a conturat această măsura care va avea un impact
major asupra teritoriului microregiunii, prin caracterul inovator pe care-l propune.

În cadrul acestei măsuri agricultorii şi producătorii care au păstrat vii tradiţiile şi în
acelaşi timp au ţinut seama de metodele şi materialele de producţie noi, vor fi stimulaţi
să se asocieze în vederea comercializării şi promovării produselor. Totodată, beneficiarii
acestei măsuri vor avea oportunitatea organizării lanțului alimentar prin care pot să-şi
proceseze şi comercializeze produsele.

3. TRIMITERI LA ALTE ACTE LEGISLATIVE
 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
 Regulamentul (UE) nr. 1407/2013;
 Regulamentul (UE) nr. 1305/2013;
 Regulamentul (UE) nr. 1151/2012;
 Hotărârea Guvernului nr. 131 din 27 martie 2013 pentru stabilirea măsurilor şi

sancţiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr.
834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007;

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

 Ordinul comun al viceprim-ministrului, ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale,
ministrului sănătăţii şi preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor
nr. 394/290/89/2014;

 Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1762/2015;
 Ordonanta Guvernului nr. 37/2005;

4. BENEFICIARI DIRECȚI/INDIRECȚI (GRUP ȚINTĂ)
4.1. Beneficiari direcţi

o

Orice entitate juridică privată sau publică legal constituită, solicitantul fiind un
parteneriat constituit din cel puțin 2 entități.

4.2. Beneficiari indirecţi
Persoane fizice şi juridice din microregiunea Timişul de Centru.

5. TIP DE SPRIJIN (CONFORM ART. 67 DIN REG. (UE) NR.1303/2013)
 Rambursare a cheltuielilor eligibile efectuate și plătite efectiv;

Plată în avans, cu condiția constituirii unei garanții financiare corespunzătoare procentului



de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu articolul 45(4) și articolul 63 din
Regulamentul 1305/2014 și a legislației naționale în vigoare.

6. TIPURI DE ACȚIUNI ELIGIBILE ȘI NEELIGIBILE
6.1 Acţiuni eligibile

 realizarea de acțiuni materiale și imateriale în scopul implementării în comun a
unor proiecte de interes local (turism, cultură, social, sănătate, etc.);

 realizarea de acțiuni materiale și imateriale în scopul implementării și promovării
în comun a lanțurilor scurte de aprovizionare sau a piețelor locale, și a
elementelor, proiectelor, tehnologiilor, metodelor, inovațiilor relevante pentru
producătorii locali.

6.2 Acţiuni neeligibile
 achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;
 achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane;
 cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași

costuri eligibile;
 cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013

7. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
- Localizarea proiectului trebuie să fie pe teritoriul GAL;Solicitantul trebuie să prezinte

un Acord de parteneriat cu minim doi parteneri
- Pentru proiectele legate de lanțurile scurte de aprovizionare, solicitantul va depune un

studiu/plan, privitor la conceptul de proiect privind lanțul scurt de aprovizionare
- Pentru proiectele legate de piețele locale, solicitantul va prezenta un concept de

marketing adaptat la piața locală care să cuprindă, dacă este cazul, și o descriere a
activităților de promovare propuse. Modelul planului de marketing, va fi detaliat în
Ghidului solicitantului.

-
8. CRITERII DE SELECȚIE

 Solicitantul va justifica utilitatea proiectului cel puţin pentru populaţia din UAT-ul
în care acesta îşi desfăşoară activitatea si implicit pentru populaţia GAL.

 Se pot asocia mai multe entităţi pe baza unui acord de parteneriat, solicitantul
fiind unul din parteneri. Se va justifica utilitatea proiectului şi implicarea în proiect de
către fiecare partener;

 Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară;
9. SUME (APLICABILE) ȘI RATA SPRIJINULUI

9.1. Justificare
Sprijinul public nerambursabil acordat este de 100% datorită interesului scăzut de
asociativitate de la nivelul Grupului de Acţiune Locală şi chiar naţional. Astfel, această
măsură va creşte interesul fermierilor în vederea acocierii.
9.2. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil acordat este de 100% din cuantumul sprijinului, și nu va
depășii 52.865 euro / proiect.

10. INDICATORI DE MONITORIZARE
3A - Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele
de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la



grupuri/organizații de producători;

11. CARACTERUL INOVATIV
Prin această măsură se umăreşte crearea unor sisteme de promovare a produselor locale,
mult mai eficiente decăt cele tradiţionale. Aceasă măsură urmăreşte crearea unei baze
piramidale a dezvoltării locale eficiente, punând accentul pe asocierea producătorilor şi
participarea acestora la schemele de calitate propuse.



CAPITOLUL VI
DESCRIEREA COMPLEMENTARITĂŢII ŞI/SAU CONTRIBUŢIEI LA OBIECTIVELE ALTOR
STRATEGII RELEVANTE (NAŢIONALE, SECTORIALE, REGIONALE, JUDEŢENE ETC.)

În demersul etapei de animare am identificat principalele probleme care se
răsfrâng asupra teritoriului precum şi principalele priorităţi de dezvoltare pentru zona
vizată de GAL. Pentru aceste două direcţii am analizat liniile existente de finanţare
precum şi proiectele viitoare atât la nivel local, regional, naţional cât şi la nivel european,
astfel încât măsurile pe care le-am creat să fie unele complementare şi să aibă
sustenabilitate pe termen lung.

Apare în această situaţie nevoia unei coordonări între proiectele care vor fi efectiv
realizate şi ralierea acestora la strategiile relevante, astfel încât pachetul de măsuri
propuse să acopere întreg teritoriul GAL şi să contribuie la îndeplinirea cerințelor,
obiectivelor și indicatorilor propuşi prin Strategia de Dezvoltare Naţională8 şi Europeană9.

Un alt organism, care, conform analizelor FARNET10, acoperă de regulă teritorii
similare cu GAL este o entitate organizată sub auspiciile POPAM11 numită Grup Local de
Pescuit.

Prin Strategia elaborată urmărim totodata să nu îngrădim oportunitatea de
dezvoltare în segmentul pescuitului la nivelul teritoriului GAL prin elaborarea unui set de
măsuri care să fie complementare dezvoltării piscicole (comparabil Măsura 4 şi măsura 5,
măsuri incluse în SDL). Gradul de coordonare la nivel teritorial va fi asigurat de partenerii
publici şi bineînţeles de partenerii privaţi comuni celor două entităţi, respectiv GAL şi GLP
(Grup Local de Pescuit12), iar strategiile urmăresc o sinergie între proiectele propuse.
Facem această precizare considerând că măsura numărul 5 (din prezentul SDL) privește
promovarea activităților non-agricole, segment care se materializează atât prin
valorizarea liniilor promovate de AFIR cât şi a celor promovate de AMPOP13.

Găsim astfel că pentru o posibilă funcţionare eficientă a celor două organisme atât
GAL cât şi GLP (organism care urmează a fi înfiinţat conform declaraţiilor), anumite
diligenţe trebuiesc luate în sensul:
1. Stabilirii domeniului comun de aplicare a intervenţiei, astfel încât măsurile create
în strategiile celor două organisme să fie complementare. Acest aspect va fi asigurat de
faptul că actorii locali implicaţi în realizarea prezentei strategii vor coordona într-o
anumită măsură şi procedura de elaborare a strategiei unui viitor GLP.
2. Consolidarea capacităţii de pregătire şi elaborare a strategiei, utilizând know – how
ul dobândit prin elaborarea prezentei strategii.
3. Coordonarea şi controlul finanţării astfel încât ariile de investiţii sa fie în sinergie
pentru ambele strategii.

8 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030 şi Strategia
de Dezvoltare Regională a României 2014-2020
9 Strategia de Dezvoltare durabilă a Uniunii Europene şi Strategia Europa 2020
10 Aproape 40 % dintre grupurile de acțiune locală în domeniul pescuitului și grupurile de acțiune
locală au făcut parte din același parteneriat, iar alte 10 % au avut același organism responsabil
local. Încă 10 % dintre grupurile de acțiune locală în domeniul pescuitului au pus în practică o altă
formă de coordonare cu grupurile de acțiune locală din cadrul LEADER.
11 Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime
12 Aşa cum sunt definite de Programul Operaţional de Pescuit 2014-2020
13 Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional de Pescuit



4. Monitorizarea să fie una activă şi să aibă planuri sincronizate care să facă diferenţa
între cele două fonduri.

Pentru o mai bună relevare a integrării măsurilor prevăzute de Strategia noastră,
continuăm să realizăm o analiză obiectivă:
 Măsura 1 priveşte dezvoltarea regiunii prin realizarea de investiţii în infrastructură
şi dotare, ea fiind o măsură ce se află în concordanţă cu articolul 20 din Regulamentul UE
nr. 1305/2013 şi la nivel naţional contribuie la strategia de dezvoltare nationala si
priorităţile PNDR 2014-2020.
 Măsura 2 se referă la infrastructura socială şi medicală, reprezentând un pilon de
dezvoltare locală în sinergie cu măsurile promovate prin Programul Operaţional Regional
2014-202014, Programul Operaţional Capital Uman, Programul Naţional pentru dezvoltare
Rurală şi bineînteles cu Planul Național Anti-Sărăcie și Promovare a Incluziunii Sociale15.
 Măsura 3 privind promovarea activităţilor sportive, culturale şi tradiţionale este
structurată astfel încât să răspundă nevoilor cetăţenilor în concordanţă cu valorile
promovate prin Fondul Social European şi cu Fondul European pentru Dezvoltare Regională
încurajând evenimentele culturale, sociale şi tradiţionale pentru o dezvoltare armonioasă
şi pentru realizarea unei incluziuni sociale eficiente. Alte politici care sunt vizate de
această măsură sunt cele locale (strategii de dezvoltare locală a partenerilor persoane
publice), regionale şi naţionale.
 Măsura 4. Această măsură priveşte refacerea, consolidarea şi promovarea
Ecosistemelor şi a Biodiversităţii, o măsură ce trebuie implementată pentru reducerea
impactelor negative de mediu, pentru garantarea unui mediu sănătos şi pentru delimitarea
unei expansiuni urbane necontrolate în cadrul arealelor protejate. Prezenta măsură este
complementară cu foarte multe politici care depăşesc chiar si limitele Uniunii Europene,
însă cel mai înalt grad de complementaritate îl regăsim când vorbim de Strategia UE în
domeniul biodiversităţii pentru 202016 Strategia Naţională pentru Biodiversitate17 strategii
şi planuri de intervenţie regionale şi locale. Există o legătură sinergică cu o serie de
măsuri de protecţie a mediului printre care numărăm Programul Life Nature and
Biodiversity, Programele Transfrontaliere România Serbia şi România Ungaria, precum şi
proiectele naţionale, locale, regionale şi locale.
 Măsura 5 este gândită pentru a promova înfiinţarea şi dezvoltarea
microintreprinderilor, în sinergie cu Programul naţional multianual pentru înfiinţarea şi
dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în mediul rural18.
 Măsura 6 Soluţii inovative pentru o agricultură/industrie alimentară competitivă
este o viziune materializată a membrilor comunităţii, însă totodată, este un punct de
sprijin în ceea ce priveşte Planul de Dezvoltare 2014-2020 coroborat cu analiza nevoilor de
inovare in Regiunea Nord-Vest 19. Considerăm astfel, că măsura este dedicată satisfacerii
nevoilor şi cerinţelor atât la nivel european20, naţional cât şi local.

14 În special discutăm de axa prioritară 8 Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale
15 Planul Național Anti-Sărăcie și Promovare a Incluziunii Sociale 2014-2020 este un document aflat
în dezbatere publică care urmează a fi aprobat de către autorităţile competente;
16 2020 Biodiversity
17 Proiect UNDP - GEF
18 Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 957/2015 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri
19 Conform documentului publicat pe site www.nord-vest.ro
20 Rural development 2014-2020 and EIP-AGRI – Agriculture and Inovation



 Măsura 7 Crearea şi promovarea mărcilor locale şi asocierea în sectorul agro-
alimentar este o prioritate pentru o economie rurală reală şi mai ales vizibilă. Promovarea
acestei măsuri se regăseşte în Regulamentul UE nr. 1151/2012 al Parlamentului European,
în măsurile strategiei naţionale şi în necesităţile regiunii de vest. Măsura numărul 7
completează panoul de proiecte pentru dezvoltarea locală şi este complementară cu toate
celelalte măsuri din prezenta strategie.
Am analizat toate aceste măsuri pentru a ne raporta la priorităţile europene, naţionale ,
regionale şi locale, dar este evident că acest lucru nu este suficient dacă nu stabilim o
corelare a măsurilor în cadrul SDL. Tocmai de aceea vă rugăm să observaţi că toate aceste
măsuri sunt complementare între ele, unele cu una sau două alte măsuri, iar altele sunt
complementare cu 4.



CAPITOLUL VII
DESCRIEREA PLANULUI DE ACŢIUNE
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Anul 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Semestrul 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
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Resursele financiare necesare pentru desfăşurarea acţiunilor propuse vor fi alcătuite din:
- bugetul alocat costurilor de funcţionare GAL – respectiv 514.073 euro
- resurse externe: cotizaţiile membrilor; venituri realizate din activităţi economice
directe; donaţii, sponsorizări sau legate; resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la
bugetele locale; alte venituri prevăzute de lege.

LEGENDĂ
1

1
Măsura 1/6B - Dezvoltarea microregiunii prin realizare de investiţii în
infrastructură şi dotare

2
2

Măsura 2/6B – Infrastructură socială şi medicală

3
3

Măsura 3/6B - Promovarea activităţilor sportive, culturale şi tradiţionale,
precum şi sprijinirea capacităţii administrative a societăţii civile

4
4

Măsura 4/4A - Refacerea, consolidarea și promovarea ecositemelor și a
biodiversității

5
5

Măsura 5/6A- Înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor

6
6

Măsura 6/2A- Soluţii inovative pentru o agricultură/industrie alimentară
competitivă

7
7

Măsura 7/3A - Crearea şi promovarea mărcilor locale şi a asocierii în sectorul
agro-alimentar



CAPITOLUL VIII
DESCRIEREA PROCESULUI DE IMPLICARE A COMUNITĂȚILOR LOCALE ÎN ELABORAREA

STARTEGIEI

În cadrul capitolului de animare a teritoriului au fost desfășurate mai multe
activități la nivelul unităților administrativ teritoriale, componente ale parteneriatului,
respectiv 15 acțiuni de informare, 15 acțiuni de animare și consultare, 5 întâlniri ale
partenerilor și 3 întâlniri ale grupurilor tematice. Toate aceste activități s-au desfășurat în
baza Sub-măsuri 19.1 - „Sprijin pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală - Zona
Timişul de Centru”, conform Anexei 16 (Graficul de implementare a proiectului), ambele
fiind aprobate prin Decizia de Finanţare nr. D19100000011553700002, semnată în data de
16.12.2015.

Conform Raportului de activitate final aferent perioadei de implementare a
deciziei de finanţare mai sus menţionată, informarea teritoriului s-a făcut în cele 15
localități partenere în perioada 5-6 februarie 2016 și au fost împărțite 6.200 de pliante
informative către persoanele fizice și juridice din fiecare localitate prin intermediul
autorităților publice locale. Aceste pliante (format-A4/3, 4+0 culori, 116 gsm, cuprinzând
informaţii despre componenţa parteneriatului, obiectivele proiectului, organizarea
evenimentelor de animare, harta administrativă, datele de contact, etc.) au respectat
prevederile Manualului de identitate vizuală publicat pe site-ul AFIR şi au fost distribuite
în toate localităţile din microregiunea Timișul de Centru.

Acțiunile de animare și consultare au avut loc în toate cele 15 localități partenere
în perioada 11.02.2016 – 10.03.2016. La fiecare întâlnire au fost prezenți peste 20 de
participanți, rezultând un număr de minim 364 de persoane interesate. De asemenea, au
participat la întâlnirile de animare şi experții în elaborarea strategiei de dezvoltare locală
împreună cu animatorii delegați de serviciul externalizat de animare precum și
reprezentantul unității administrative teritoriale care a pus la dispoziție locația de
desfășurare a evenimentului. Rolul acestor întâlniri a fost acela de informare a
locuitorilor regiunii asupra demersurilor întreprinse pentru înființarea unui Grup de
Acțiune Locală, ce înseamnă un astfel de grup, ce beneficii și obligații se nasc prin aderare
precum și intenția întocmirii startegiei de dezvoltare locală. Pentru rezultate reale s-a
urmărit ca la aceste întâlniri să participe cât mai mulţi locuitori, fără a se face diferențe
de gen, orientare sexuală, religie, etnie, dizabilităţi, cultură sau statut social. În urma
discuțiilor și a propunerilor (rezultate în urma completării chestionarelor și a fișelor de
proiect) venite din partea cetățenilor au fost identificate necesităţile zonei, ariile de
dezvoltare, priorităţile locuitorilor precum şi idei de afaceri ce au fost analizate și au
constituit baza definitivării măsurilor de finanțare.

Pentru desfășurarea întâlnirilor cu partenerii au fost selectate 5 unități
administrativ teritoriale reprezentative: Buziaș, Ciacova, Giroc, Moșnița Nouă și Sînmihaiu
Român. La aceste întâlniri au fost invitați câte un reprezentant al fiecărui partener, un
reprezentant al consultantului responsabil cu realizarea strategiei de dezvoltare locală,
reprezentantul legal al parteneriatului, expertul în animare/comunicare și cei 2 experți
responsabili cu elaborarea strategiei de dezvoltare locală din partea solicitantului. În total
au participat 68 de persoane/întâlnire.

La prima întâlnire a partenerilor desfășurată în orașul Buziaș pe 11 ianuarie 2016, a
fost prezentat obiectivul proiectului și acțiunile ce vor avea loc în perioada de informare,
animare și consultare. În cadrul celei de-a doua întalniri ce a avut loc în orașul Ciacova în



22 februarie 2016 a fost prezentat progresul în elaborarea SDL, punctele slabe și punctele
forte ale teritoriului și prioritățile propuse pentru dezvoltare. A treia întâlnire a
partenerilor s-a desfășurat la Giroc în 29 februarie 2016 unde a fost prezentat progresul în
elaborarea SDL și un draft al strategiei. În cadrul celei de-a patra întâlniri ale partenerilor
organizată la Moșnița Nouă în 7 martie 2016 a fost prezentată Strategia de Dezvoltare
Locală, iar la ultima întâlnire ce a avut loc la Sînmihaiu Român în 18 martie 2016 au fost
prezentate: Analiza Diagnostic, Analiza SWOT, prioritățile, măsurile propuse pentru
dezvoltare și s-a aprobat structura şi conţinutul cadru al SDL-ului. Întâlnirile grupurilor
tematice au fost ținute în aceleași zile cu întâlnirile partenerilor și anume: prima întâlnire
a grupurilor de lucru tematice a avut loc în orașul Ciacova în 22 februarie 2016 unde au
fost identificate și stabilite prioritățile de finanțare pentru mediul privat. A doua întâlnire
a grupurilor de lucru tematice a avut loc la Giroc în 29 februarie și au fost identificate și
stabilite prioritățile de finanțare pentru administrația publică. A treia întâlnire a
grupurilor de lucru tematice a avut loc la Moșnița Nouă în 7 martie 2016 si au fost
identificate și stabilite prioritățile de finanțare pentru societatea civilă. Rezultatul acestor
grupuri de lucru și a activităților desfășurate de acestea se reflectă direct în atingerea
obiectivelor propuse de Grupul de Acțiune Locală Timișul de Centru în cadrul prezentului
proiect. În cadrul acestor întâlniri au fost prezenți 84 de participanți.

Toate activitățile planificate au fost desfășurate conform cererii de finanțare și au
fost atinse obiectivele propuse prin realizarea acestora.



CAPITOLUL IX
ORGANIZAREA VIITORULUI GAL - DESCRIEREA MECANISMELOR DE GESTIONARE,

MONITORIZARE, EVALUARE ŞI CONTROL A STRATEGIEI

Grupul de Acţiune Locală Timişul de Centru este un parteneriat public-privat care
are ca scop principal implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală şi atingerea
obiectivelor propuse prin aceasta.

Setul de dispoziții administrative care va reglementa funcționarea GAL va cuprinde:
Regulamentul de organizare și funcționare (ROF), Regulamentul de ordine interioară (ROI),
Organigrama și fișele de post ale membrilor compartimentului administrativ; Regulament
de organizare și funcționare a Comitetului de Selecție a proiectelor și a Comisiei de
Contestații; Procedurile și tehnicile administrative (dispoziții administrative, piste de
audit și control).

ROF este un instrument de management care descrie structura de organizare a
GAL-ului prezentând pe diferitele ei componente atribuțiile, competențele, nivelurile de
autoritate, decizie și control, modul de funcționare și relaționare internă și externă GAL,
responsabilitățile diferitelor organe interne și ale mebrilor GAL.

Structura organizatorică va cuprinde următoarele compartimente: Adunarea
Generală a Asociaților; Consiliul Director; Cenzorul; Comitetul de Selecție a Proiectelor;
Comisia de Contestații; Compartimentul Administrativ.

Adunarea Generală a Asociaților (AGA). Este organul de conducere, alcătuit din
totalitatea membrilor – reprezentanţi ai fiecărui partener GAL fondator al asociaţiei sau
care va fi cooptat ulterior în asociaţie. Fiecare membru GAL va fi membru cotizant şi va
avea drept de vot în asociaţie.

Principalele atribuții ale Adunării Generale: decide asupra prestaţiilor şi cotizaţiilor
la care sunt supuşi membrii; stabileşte direcţiile principale ale activităţii Asociaţiei în
raport cu scopul şi obiectivele; adoptă Statutul si Actul Constitutiv al Asociaţiei şi aprobă
modificările lui; aprobă bugetul de venituri si cheltuieli, bilanțul contabil şi hotărăşte
asupra politicii economice şi de investiţii; alege şi revocă membri Consiliului Director,
asigură controlul activităţilor şi al gestiunii Consiliului Director, alege şi revocă cenzorul;
hotărăşte asupra dizolvării şi lichidării Asociaţiei; validează excluderile şi retragerile
membrilor şi aprobă cererile de aderare la Asociaţie de noi membri la propunerea
Consiliului Director;

Adunarea Generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi ori de câte ori este
necesar în sesiuni extraordinare şi are drept de control asupra celorlalte organe ale
asociaţiei. Hotărârile luate de adunarea generală sunt în conformitate cu actul constitutiv
şi statutul, precum şi cu legislaţia în vigoare şi sunt obligatorii chiar şi pentru membri
asociaţi care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotrivă.

Consiliul Director (CD). În intervalul dintre Adunările Generale, activitatea
asociaţiei este asigurată de către Consiliul Director, ca organ administrativ de gestiune
colectivă şi operaţională a acesteia. Consiliul Director pune în practică şi urmăreşte
înfăptuirea hotărârilor Adunării Generale. Consiliul Director al Asociaţiei este compus din
5 membri: președinte, doi vicepreşedinţi și doi membri, persoane alese de către
Adunarea Generală prin majoritate absolută a voturilor pentru o perioadă de 4 ani.
Consiliul Director are următoarele atribuţii principale: administrează gestiunea Asociaţiei
şi ia hotărâri în vederea administrării eficente a fondurilor; urmăreşte înfăptuirea
hotărârilor Adunării Generale a Asociaţiei, îndeplineşte orice alte atribuţiuni stabilite de



Actul Constitutiv şi Statut în vederea realizării scopului şi obiectivelor Asociaţiei; aprobă
organigrama şi politica de personal, stabileşte criteriile de angajare ale personalului
contractual şi aprobă încheierea contractelor de muncă ale personalului angajat; verifică
şi analizează bugetul de venituri şi cheltuieli ale Asociaţiei şi le supune validării Adunării
Generale a Asociaţilor şi Cenzorului; prezintă Adunării Generale raportul de activitate
anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul
bugetului de venituri şi cheltuieli, proiectul programelor Asociaţiei şi încheie acte juridice
în numele şi pe seama asociaţiei; întocmeşte regulamentul de ordine interioară şi
regulamentul de funcţionare a Asociaţiei;

Cenzorul asigură controlul financiar intern al Asociaţiei, exercitând următoarele
atribuţii: verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei; întocmeşte
rapoarte şi le prezintă Adunării Generale; verifică bilanţul, bugetul de venituri şi cheltuieli
şi proiectele de buget; îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Actul Constitutiv şi
Statut.

Comitetul de Selectie al Proiectelor (CSP). Comitetul de selectie al proiectelor
are ca principal rol selecţia proiectelor depuse la Grupul de Acţiune Locală Timişul de
Centru; Organizarea şi funcţionarea Comitetului de selecţie se aprobă de către Adunarea
Generală a membrilor. Numărul membrilor comitetului de selecţie este de 7, după caz
numărul acestora putând fi majorat, iar pentru fiecare membru al Comitetul de Selecţie
se va stabili un membru supleant.

La selecţia proiectelor, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv pentru
validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din
membrii comitetului de selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate
civilă.

Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre membri
comitetului de selecție, persoana/organizația în cauză nu are drept de vot și nu va
participa la întâlnirea comitetului respectiv.

Comisia de contestaţii (CC). Comisia de contestaţii are ca atribuţie principală
rezolvarea contestaţiilor depuse de către aplicanţi. Organizarea şi funcţionarea Comisiei
de contestaţie se aprobă de Adunarea Generală a membrilor fondatori. Numărul membrilor
comitetului de selecţie fiind de minim 5, după caz numărul acestora putând fi majorat.

Compartimentul Administrativ. Structura întregii echipe administrative a GAL care
se bazează pe capacitatea și experiența demonstrată a personalului, garantează eficiență
și eficacitate în SDL și o relație optimă între personalul angajat și costurile totale ale
grupului, obținându-se astfel optimizarea maximă a resurselor disponibile în condițiile
disponibilității de personal suficient și calificat care va fi implicat în teme și aspecte
metodologice distincte pe parcursul implementarii SDL.

Echipa de implementare a SDL va avea următoarea componenţă:
a) Manager general GAL - coordonează activitatea GAL atât sub aspect

organizatoric cât şi al respectării procedurilor de lucru, supravegherii şi controlului
gestiunii financiar – contabile a GAL-ului. Managerul general GAL planifică acțiunile din
cadrul proiectului, coordonează membri implicați în impelementarea proiectului,
utilizează resursele disponibile pentru atingerea obiectivelor propuse și monitorizează
proiectul pe toată durata de execuție.

b) Manager de proiecte (2 persoane) - responsabili cu verificarea, evaluarea și
monitorizarea proiectelor ce se vor depune și implementa. Practic, managerul de proiecte
analizează obiectivele generale și specifice propuse în proiect, verifică respectarea



bugetului angajat, propune direcțiile necesare în execuția proiectului și caută soluții
pentru evitarea potențialelor riscuri.

c) Facilitator de dezvoltare comunitară - desfăşoară activităţi de animare,
consultare şi informare în vederea promovării acţiunilor GAL, precum şi activități de
secretariat. De asemenea, are rolul de mobilizare comunității pentru identificarea
problemelor, colectarea și centralizarea informațiilor provenite din interiorul teritoriului
de interes și găsirea unor soluții pentru atragerea resurselor. Facilitatorul de dezvoltare
comunitară își asumă elaborarea instrumentelor adecvate pentru promovarea strategiilor,
obiectivelor și măsurilor de finanțare pentru Grupul de Acțiune Locală Timişul de Centru.

d) Responsabil financiar – contabil - desfăşoară activităţi de contabilitate.
Responsabilul financiar se va ocupa de supravegherea și controlul gestiunii financiare –
contabile a GAL-ului, va întocmi cererile de plată şi va verificarea conformitatea cererilor
de plată depuse pentru proiectele finanțate prin GAL.

Pe lângă sarcina principală de implementare a strategiei, sarcinile care revin
întregului Grup de Acţiune Locală sunt esențiale pentru implementarea cu succes a
Strategie de Dezvoltare Locală și vizează:
 Pregătirea ghidurilor și manualelor de proceduri pentru măsurile din SDL și
actualizarea periodică a lor;
 Conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor
criterii obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor, care să evite conflictele de
interese, care garantează că cel puțin 51% din voturile privind deciziile de selecție sunt
exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități publice și permite selecția prin
procedură scrisă;
 Pregătirea și publicarea apelurilor de selecție sau a unei proceduri permanente de
depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selecție;
 Activități de animare a teritoriului;
 Organizarea de întruniri, conferinţe, dezbateri, mese rotunde şi ateliere de lucru;
 Participarea la schimburi de experienţă şi stagii de formare, la întrunirile reţelelor
interne şi europene;
 Colaborarea cu alte GAL-uri pe plan naţional şi internaţional, care au scopuri
similare, asociaţia putând încheia contracte de colaborare în vederea implementării în
comun a unor proiecte de cooperare;
 Informare şi comunicare prin editarea de publicații proprii, dacă este cazul;
 Selectarea operațiunilor, stabilirea cuantumului contribuției și prezentarea
propunerilor către organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilității înainte
de aprobare;
 Analiza, evaluarea și selecția proiectelor şi monitorizarea proiectelor contractate;
 Verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate (cu
excepția situațiilor în care GAL este beneficiar);
 Monitorizarea și evaluarea implementării strategiei;
 Monitorizarea și evaluarea implementării SDL plasate sub responsabilitatea
comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități specifice de evaluare;
 Întocmirea rapoartelor, a cererilor de plată și a dosarelor de achiziții aferente
costurilor de funcționare și animare;
 Aspecte specifice domeniilor: financiar, contabilitate, juridic, resurse umane etc.



Aceste atribuții vor fi îndeplinite împreună de către angajații compartimentului
administrativ (CA), de membri Comitetului de Selecție al Proiectelor (CSP) și de membri
Consiliului Director (CD) și Partenerii GAL. Pentru realizarea activităților ce țin de
consolidarea capacităţii actorilor locali relevanți de a dezvolta şi implementa proiecte se
au în vedere şi resurse umane ale structurilor partenere.

Dispozitivul de implementare GAL Timişul de Centru va asigura într-o manieră
transparentă complexul de măsuri şi elemente necesare asigurării funcţiunilor decizionale,
de coordonare şi control în implementarea proiectelor. Asigurarea unui management
profesionist al acţiunilor care vor fi întreprinse de GAL Timişul de Centru în cadrul
submăsurilor axei 19 din PNDR, sM 19.3 Pregătirea şi implementarea activităţilor de
cooperare ale Grupului de Acţiune Locală, sM 19.4 „Sprijin pentru costurile de funcţionare
şi animare”, a impus elaborarea unui dispozitiv de implementare transparent şi riguros ce
conţine mecanisme de gestionare, monitorizare şi control al SDL, dar şi mecanisme de
monitorizare pentru proiectele selectate de GAL. Aceste mecanisme asigură calitatea
implementării SDL şi a proiectelor finanţate la nivel de GAL.

Dispozitivul de monitorizare, evaluare şi control al GAL. Sistemul de
monitorizare și evaluare este un element important în consolidarea unei metodologii
eficiente de implementare a proiectelor. În acest sens se vor monitoriza toate aspectele
pentru a înregistra evidenţe cu privire la progresul realizat în raport cu planul de
implementare. În cazurile în care se constată devieri faţă de indicatorii stabiliţi se
identifică modalităţi de intervenţie în vederea unor măsuri corective.

Dispozitivul de monitorizare, evaluare şi control implementat de GAL Timişul de
Centru presupune: luarea operativă a deciziilor asupra implementării strategiei (sau
depistarea problemelor); executarea operativă şi corectă a procedurilor de gestionare a
resurselor; facilitarea coordonării între activităţile compartimentelor GAL; monitorizarea
şi raportarea la timp a realizărilor şi rezultatelor implementării Strategiei de Dezvoltare
Locală a GAL; comunicarea stadiului implementării strategiei de dezvoltare către factorii
de decizie la cel mai înalt nivel.

Monitorizarea. Dispozitivul de monitorizare are ca obiectiv vizualizarea riguroasă
și transparentă a modului cum are loc gestionarea implementării SDL. Prin realizarea
acestui dispozitiv se au în vedere: organizarea unei metodologii de colectare sistematică a
datelor privind acțiunile desfășurate în procesul de implementare a SDL; structurarea
acestor date în funcție de criterii clar stabilite, care să faciliteze verificarea indicatorilor
de rezultat, realizare și impact preconizați, realizarea diferitelor analize, sudii și baze de
date necesare. Prin intermediul dispozitivlui de monitorizare implementat de GAL se va
mijloci monitorizarea și raportarea la timp cu privire la realizările și rezultatele SDL.
Informaţiile necesare monitorizării implementării proiectelor finanţate de GAL se
colectează din: ghidurile măsurilor, cererile de finanţare întocmite de beneficiari,
rapoarte de activitate, cererile de plată, date colectate cu ocazia vizitelor în teren.
Datele menţionate vor fi colectate sistematic, conform graficelor calendaristice ale
proiectelor, astfel încât să se poată asigura un proces de monitorizare și raportare la timp
despre realizările şi rezultatele proiectelor. Pentru asigurarea transparenţei, la aceste
date, structurile de conducere a GAL-ului, Consiliul Director şi Adunarea Generală a GAL,
vor avea acces permanent, acestea fiind informate cu ocazia întâlnirilor despre realizările
şi rezultatele proiectelor. Dispozitivul de monitorizare, evaluare şi control al GAL Timişul
de Centru va asigura într-o manieră transparentă complexul de măsuri şi elemente
necesare asigurării funcţiilor decizionale, de coordonare şi control în implementarea



proiectelor. Structura de monitorizare al GAL Timișul de Centru se va constitui din întreg
aparatul decizional şi executiv. De monitorizarea implementării proiectelor finanţate, va
răspunde Managerul GAL împreună cu compartimentul tehnic.

Evaluarea cuprinde două componente: prima se referă la evaluarea activității GAL-
ului în implementarea SDL, iar cea de a doua se referă la evaluarea implementării
proiectelor contractate. Pentru evidenţierea gradului de implementare a SDL, GAL va
întocmi un Raport anual de progres care va conţine toate informaţiile cu privire la evoluţia
implementării strategiei. Evaluarea implementării SDL va avea în vedere: evaluarea
periodică a progreselor înregistrate pentru realizarea obiectivelor specifice ale SDL,
examinarea rezultatelor implementării fiecarei măsuri și monitorizarea calităţii
implementării proiectelor finanţate; examinarea rezultatelor obţinute; elaborare de
recomandări şi propuneri în vederea îmbunătăţirii impactului SDL. Totodată va fi elaborate
un Plan de Evaluare care va descrie modalitatea prin care se va realiza evaluarea SDL.

Monitorizarea și evaluarea folosesc un set comun de indicatori. Acest set cuprinde
indicatori de rezultat și impact pentru proiectele în implementare, detaliați în fișele
măsurilor și indicatori specifici. Dată fiind abordarea integrată a SDL, indicatorii specifici
pentru proiectele în implementare variază în functie de anul de implementare și măsura
din care acestea sunt sprijinite. Detalierea precisă a indicatorilor urmăriți face obiectul
planului de control aprobat anual de către Consiliul Director la propunerea Managerului
GAL.

Controlul presupune stabilirea unui sistem de verificare a respectării planificării
legate de implementarea strategiei de dezvoltare. Se vor efectua Rapoarte de verificare
pe teren a gradului de implementare a proiectelor finanţate în cadrul strategiei de
Dezvoltare Locală.

Structura de control a GAL-ului este dată de aparatul de control constituit din
Consiliul Director și Manager GAL. Pentru fiecare an de functionare, Managerul GAL
elaborează și propune un plan, în strânsă concordanță cu planul de finanțare cu indicatorii
de monitorizare si evaluare considerați, plan care este înaintat Consiliului Director.

ORGANIGRAMA



CAPITOLUL X
PLANUL DE FINANŢARE AL STRATEGIEI

Teritoriul microregiunii Timişul de Centru are o suprafață totală a teritoriului de
1321,87 km2, iar populația cuprinsă în suprafața Grupului de Acțiune Locală Timişul de
Centru este de 63.903 de locuitori, conform datelor statistice oficiale furnizate de
Direcția Regională de Statistică Timiș.

Conform acestor date valoarea componentei A aferente Bugetului GAL Timişul de
Centru reiese din urmatorul algoritm de calcul:
 Alocare aferentă teritoriului acoperit, reprezentând 50% din totalul componentei A:
1321,87 km2 x 985,37 euro/ km2 = 1.302.531,04 euro;
 Alocare aferentă populaţiei din teritoriului acoperit, reprezentând 50% din totalul
componentei A: 63.903 locuitori x 19,84 euro/locuitor = 1.267.835,52 euro;
 Total Valoare componenta A: 1.302.531,04 euro + 1.267.835,52 euro =
2.570.366,56 euro;
 Cheltuielile de functionare si animare reprezintă 20% din bugetul alocat:
2.570.366,56 euro x 20% = 514.073,31 euro;
 Alocare financiară măsuri: 2.570.366,56 euro x 80% = 2.056.293,25 euro.

În urma analizei diagnostic şi a analizei SWOT s-au elaborat măsurile care
coorespund următoarelor priorităţi:
1. Prioritatea 6 (Măsura 1/6B, Măsura 2/6B Măsura 3/6B) are o alocare financiară de
1.606.293,25 euro. Astfel, valoare procentuală alocată măsurilor ce contribuie la P6
reprezintă 62,49% din totalul alocării financiare;
2. Prioritatea 2 ( Măsura 6/2A) are o alocare financiară de 200.000 euro, respectiv
7,78% din totalul alocarii.
3. Priorităţii 3 (Măsura 7/3A) îi este alocată o valoare procentuală de 7,78% din toată
contribuţia publică nerambursabilă alocată Grupului de Acţiune Locală însumând 200.000
euro;
4. Prioritatea 4 (Măsura 4/4A) are o alocare financiară de 50.000 euro. Astfel, valoare
procentuală alocată măsurii care contribuie la P6 reprezintă 1,95% din totalul alocării
financiare.

La stabilirea cuantumului s-a ţinut cont de o serie de aspecte care vor aduce o
dezvoltare durabilă întregii comunităţi, precum numărul populaţiei nete deservite,
crearea de noi locuri de muncă, numărul de localităţi din teritoriul Grupului de Acţiune
Loclă Timişul de Centru, contribuţia la obiectivele transversale mediu şi clima, inovare,
numărul beneficiarilor sprijiniţi şi a suprafeţelor argicole şi forestiere afectate în mod
pozitiv, etc..



CAPITOLUL XI
PROCEDURA DE EVALUARE ŞI SELECŢIE A PROIECTELOR DEPUSE ÎN CADRUL SDL

Comitetul de Selecţie reprezintă organismul tehnic cu responsabilităţi privind
selectarea proiectelor depuse în cadrul GAL Timişul de Centru.

Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor reprezintă organismul tehnic cu
responsabilităţi privind soluţionarea contestaţiilor adresate privind rezultatele
procesului de selectare a proiectelor.

Comitetul de selecţie a proiectelor al Grupului de Acţiune Locală Timişul de Centru
este alcătuit din 7 membri şi este format din reprezentanţi ai partenerilor (publici, privaţi,
societate civilă sau/şi persoane fizice). Partenerii economici şi sociali, precum şi alţi
reprezentanţi ai societăţii civile, vor reprezenta mai mult de 50% din componenţa
Comitetului de Selecţie, iar organizaţiile ce provin din oraşele Buziaş şi Ciacova, având ca
responsabilitate şi zona rurală învecinată nu vor depăşi 25%.

Comitetul de selecţie decide în ceea ce priveşte selectarea proiectelor în cadrul
GAL prin „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în
momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din parteneri, din care peste 50% să fie
din mediul privat şi societate civilă.

Beneficiarii nemulţumiţi de selecţia făcută de către comitetul menţionat mai sus
vor putea depune o contestaţie în termen 5 zile calendaristice de la primiriea notificării
privind rezultatul selectării proiectelor. Contestaţia va fi soluţionată de către Comisia de
Contestaţii. Membrii Comisiei de Contestaţii vor fi numiţi de către Consiliul Director şi vor
fi diferiţi de cei ai Comitetului de Selecţie. Organizarea şi funcţionarea Comisiei de
Contestaţii se va detalia prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare adoptat de
Consiliul Director.

GAL Timişul de Centru va efectua pentru fiecare dintre măsuri, 1 apel pe an, în
cazul în care organele de decizie nu stabilesc altfel. Apelul de selecţie se va lansa după
cum vor stabili organele de decizie ale GAL Timişul de Centru, în aşa fel încât potenţialii
beneficiari să aibă timp suficient pentru pregătirea şi depunerea proiectelor. Textul
apelului de selecţie va face referire la următoarele aspecte: data lansării apelului de
selecţie; data limită de depunere a proiectelor; locul şi intervalul orar în care se pot
depune proiectele; fondul disponibil – suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată
pentru finanţarea unui proiect; numărul membrilor Comitetului de Selecţie şi apartenenţa
acestora la unul dintre sectoarele public, privat şi societatea civilă, precum şi spaţiul rural
sau urban; modalitatea de desfăşurare a procesului de selecţie a proiectelor (publicarea
Raportului de Selecţie, primirea contestaţiilor şi soluţionarea acestora, elaborarea şi
publicarea Raportului Comisiei de Contestaţii); documentele justificative pe care trebuie
să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului; cerinţele de conformitate şi
eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul; procedura de selecţie aplicată
Comitetului de Selecţie a GAL; data şi modul de anunţare a rezultatelor; datele de contact
a GAL unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate.

Pot fi depunători de proiecte, beneficiarii astfel cum sunt aceştia stabiliţi în
capitolul V. Potenţialii beneficiari vor depune proiectul sub formă de Cerere de finanţare,
utilizându-se formularele de cereri de finanţare aferente fiecărei măsuri. Proiectele
depuse de beneficiarii finali vor respecta condiţiile de formă şi conţinut recomandate de
GAL Timişul de Centru şi vor fi însoţite de documentele solicitate prin apelul de selecţie.
Termenul maxim de depunere al proiectelor de la deschiderea oficială a apelului de



selecţie va fi stabilit de către organele de decizie. Proiectele, după ce au primit un număr
de intrare vor fi verificate admistrativ în ordinea depunerii de către evaluator şi managerii
de proiect.

GAL Timişul de Centru va verifica conformitatea proiectului şi respectarea
criteriilor de eligibilitate în conformitate cu cerinţele impuse pentru fiecare măsură în
scopul căreia se încadrează proiectul depus. Experţii GAL Timişul de Centru vor completa
Fişa de verificare a conformităţii şi Fişa de verificare a eligibilităţii, aferente măsurii în
care se încadrează scopul proiectului depus. Se vor folosi formularele şi metodologia de
completare a acestora utilizând manualele de implementare a procedurii.

Comitetul de Selecţie poate solicita beneficiarului informaţii suplimentare
referitoare la îndeplinirea condiţiilor de conformitate, eligibilitate şi selecţie, dacă este
cazul. Va întocmi şi completa Fişa de verificare a criteriilor de selecţie care va cuprinde
toate criteriile de selecţie stabilite la nivelul GAL şi punctajul obţinut, precum şi
următoarele informaţii: obiectivele proiectului se încadrează în Strategia de Dezvoltare
Locală; bugetul proiectului se încadrează în Planul Financiar al GAL; valoarea finanţării
nerambursabile nu depăşeşte suma de 200.000 euro.

Raportul de selecţie va fi semnat de către preşedintele Comitetului de Selecţie şi
de către membrii Comitetului de Selecţie.

Cererile de finanţare selectate vor fi depuse de către GAL la CJFIR, în vederea
finanţării, fiecare fiind însoţită de Fişa de verificare a conformităţii, Fişa de verificare a
eligibilităţii şi Fişa de verificare a criteriilor de selecţie, întocmită de Comitetul de
Selecţie a GAL.



Tabel cu componenţa
Comitetului de Selecţie

PARTENERI PUBLICI 28,57 %
Partener Funcția în CS Tip/Observații

COMUNA SÎNMIHAIU ROMÂN MEMBRU AUTORITATE PUBLICA
LOCALĂ

COMUNA TORMAC MEMBRU AUTORITATE PUBLICA
LOCALĂ

COMUNA NIŢCHIDORF MEMBRU SUPLEANT AUTORITATE PUBLICA LOCALĂ
COMUNA PECIU NOU MEMBRU SUPLEANT AUTORITATE PUBLICA LOCALĂ

PARTENERI PRIVAȚI 42,86 %
Partener Funcția în CS Tip/Observații

DR. BOBIC NARCIS SRL MEMBRU Activităţi veterinare

DEN-DY-DEN SRL MEMBRU Baruri si alte activitati de
servire a bauturilor

GRUP SIN ELECTRIC SRL MEMBRU Lucrări de instalaţii electrice

AGRONICULA SRL

MEMBRU SUPLEANT

Cultivarea cerealelor (exclusiv
orez), plantelor leguminoase
si a plantelor producatoare de

seminte oleaginoase
EUROPEAN PURCHASING

CONSULT SRL MEMBRU SUPLEANT Intermedieri în comerţ cu
produse diverse

ROXINOV CONSTRUCT SRL MEMBRU SUPLEANT
Lucrări de construcţii a
clădirilor rezidenţiale şi

nerezidenţiale
SOCIETATE CIVILĂ 28,57 %

Partener Funcția în CS Tip/Observații

ASOCIAȚIA TIMIȘUL VERDE MEMBRU Asociația reprezintă
domeniul protecției mediului

ASOCIAȚIA EUROPA DE STUDII
POLITICE ȘI EDUCAȚIE CIVICĂ MEMBRU Dezvoltare personală şi

educaţională

ASOCIAȚIA CULTURALA
GHIOCELUL GIROC MEMBRU SUPLEANT Asociația promovează valorile

culturale şi tradiţionale locale
ASOCIAȚIA LUNCA POGĂNIȘULUI MEMBRU SUPLEANT Dezvoltare comunitară
PERSOANE FIZICE 0 %

Partener Funcția în CS Tip/Observații



CAPITOLUL XII
DESCRIEREA MECANISMELOR DE EVITARE A POSIBILELOR CONFLICTE DE INTERESE

CONFORM LEGISLAŢIEI NAŢIONALE

Fiecare persoană implicată în procesul de evaluare şi selecţie a proiectelor de la
nivelul GAL (angajaţi GAL implicaţi în evaluare, membrii Comitetului de Selecţie şi
membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor) va semna o Declaraţie pe propria
răspundere privind evitarea conflictului de interese, în care să se facă referire la
prevederile art. 10 şi art 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, cu
modificările şi completările ulterioare şi la Normele metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea,
constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor
europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.

În conţinutul Declaraţiei pe propria răspundere se vor menţiona cel puţin
următoarele aspecte:
 Numele şi prenumele declarantului;
 Funcţia deţinută în Grupul de Acţiune Locală;
 Rolul în cadrul procesului de evaluare, Comitetului de selecţie / Comisiei de
Solutionare a Contestaţiilor;
 Că a luat la cunoştinţă de prevederilor privind conflictul de interese aşa cum este
acesta prevăzut în art. 10 şi art 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 cu
modificările şi completările ulterioare, Secţiunea II – Reguli în materia conflictului de
interese;
 Asumarea faptului că în situaţia în care se constată că această declaraţie nu este
conformă cu realitatea, persoana semnatară este pasibilă de încălcarea prevederilor
legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

În cazul în care unul dintre angajaţii GAL sau membrii desemnaţi de Comitetul de
Selecţie, Comisia de contestaţii constată că se află în situaţia de conflict de interese,
acesta are obligaţia de a solicita de îndată înlocuirea sa.

În cazul în care se constată că nu se respectă regulile de evitare a conflictului de
interese, aşa cum sunt definite de legislaţia în vigoare, proiectul nu este eligibil, iar dacă
a fost finanţat se va proceda la recuperarea sumelor conform legii.
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