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INTRODUCERE

Avand  in  vedere  ca  nevoile  de  la  nivel  local,  multe  şi  variate,  sunt
conştientizate  mai  clar  de  către  comunităţile  rurale  locale  abordarea  LEADER,
concept  ce  tradus inseamna  “legaturi  intre  actiuni  de  dezvoltare  a  economiei
rurale”, reprezinta o metoda  eficienta  si descentralizata de implementare si
promovare a dezvoltarii in comunitatile rurale. Astfel, conceptul LEADER este o
parte integranta a politicii de dezvoltare  rurala care incurajeaza si  se bazeaza pe
participarea locala pentru elaborarea si implementarea strategiilor  de dezvoltare
durabila a comunitatilor locale.

Principiul  fundamental  din  spatele  abordarii  LEADER  este  ca,  data  fiind
diversitatea zonelor rurale si gama variata a dificultatilor pe care le au de depasit,
strategiile de dezvoltare sunt mai productive si mai eficiente, daca sunt create,
implementate si manageriate la nivel local, de catre actorii locali relevanti - mediul
privat, societatea civila si autoritatile publice locale - având  ca punct de plecare
nevoile identificate la nivel local si utilizand proceduri clare si transparente, in fapt
asa numita abordare "de jos in sus".

Practic, dezvoltarea  teritoriilor rurale acoperite de abordarea  LEADER, este
programată şi coordonată de actorii locali ce reprezinta factorul decizional şi, de
asemenea, poarta responsabilitatea  evoluţiei în timp si reusitei strategiei de
dezvoltare.

Abordarea  LEADER joaca un rol important în stimularea unor abordări noi şi
inovative pentru dezvoltarea zonelor rurale. Inovaţia, care poate furniza raspunsuri
noi la probleme locale, va fi încurajată prin flexibilitate şi libertate în luarea deciziei
privind acţiunile ce se doresc a fi puse în practică.

Inovaţia  în  zonele  rurale  poate  implica  transferul  şi  adaptarea  inovaţiei
generată  în altă  parte, modernizarea formelor tradiţionale de know-how  sau
descoperirea de noi soluţii la problemele rurale persistente pe care alte instrumente
nu au reuşit să le rezolve într-un mod durabil şi satisfăcător.

In virtutea celor prezentate  mai  sus, in urma unui proces  consultativ  si
participativ, prin implicarea membrilor comunitatii locale - privati, publici, societate
civila - s-a dezvoltat si consolidat, urmatorul parteneriatul de tip LEADER: Grupul de
Actiune Locala Colinele Buzaului (GAL CB).

Acest parteneriat si-a inceput activitatea in perioada de programare 2007-2013
si intentioneaza sa isi continue actiunile de dezvoltare a teritoriului si in programarea
2014-2020.

Tinand cont de activitatea din programarea precedenta GAL Colinele Buzaului a
demonstrat deja capacitatea de a dezvolta teritoriul si de a crea valoare adaugata
pentru comunitatile rurale componente, dovada fiind proiectele deja  implementate,
proiecte prin care s-au creat noi locuri de munca, s-au sprijinit agricultorii locali, s-au
dezvoltat infrastructura şi economia locală, s-a incurajat dezvoltarea turismului local si
s-a promovat teritoriul.

Teritoriul acoperit de GAL Colinele Buzaului include 12 localitati, din care 11 
localitati  fac  parte  din  judetul  Buzau  -  Berca,  Bozioru,  Braesti,  Canesti,  Cozieni,
Magura, Odaile, Parscov, Scortoasa, Tisau si Unguriu - iar o localitate – Jugureni - face 
parte din judetul Prahova.



Numarul total al locuitorilor care fac parte din aria teritoriala acoperita de
GAL Colinele Buzaului este de 34.716 locuitori, dispusi pe o suprafata totala de
602.32 km2, rezultand o densitate de 57,63 loc/km2.

Din punct de vedere geografic teritoriul GAL Colinele Buzaului este omogen,
fiind situat in zona colinara a judetelor Buzau si Prahova.

Asezarea geografica, clima si conditiile sociale si economice determina prezenta
catorva caracteristici semnificative ale teritoriului:

   prezenta unui numar foarte ridicat de exploatatiilor agricole mici si foarte mici
destinate autoconsumului, al caror obiect de activitate principal este apicultura,
pomicultura si cresterea animalelor;

   un potential turistic ridicat, evidentiat prin existenta unor obiective turistice
importante  (Vulcanii  Noroiosi,  Asezarile  rupestre  de  la  Bozioru,  Tabara  de
sculptura Magura, Manastirile Ciolanu si Ratesti, etc.), dar insuficient dezvoltat;

   o populatie in scadere si in plin proces de imbatranire;
   lipsa locurilor de munca si o dezvoltare economica precara;
   infrastructura de baza insuficient dezvoltata si un grad de acces la servicii, in

special cele publice si sociale ce trebuie imbunatatit.
Avand  in  vedere  cele  precizate  anterior  Grupul  de  Actiune  Locala  Colinele

Buzaului  isi  propune implementarea  prezentei  Strategii de Dezvoltare Locala  (SDL),
elaborată şi implementată local şi administrată  de reprezentanţi ai GAL  care vor
reprezenta interlocutorii populaţiei din teritoriul acoperit în vederea  îmbunătăţirii
continue  a  strategiei  şi  a  acţiunilor  ce  vor  fi  implementate,  prin  care  se  doreste
atingerea   următoarelor   obiective   principale,   in   conformitate   cu   obiectivele   de
dezvoltare rurala din Reg. UE nr. 1305/2013, art. 4:

   Favorizarea competitivitatii agriculturii;
   Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor iși  comunităților

rurale, inclusiv crearea șii menținerea de locuri de muncă.
Obiectivele  specifice  teritoriului, atinse prin SDL, sunt: crearea  si pastrarea

locurilor de  munca din  teritoriu; imbunatatirea  calitatii  vietii  si  a  atractivitatii  zonei
rurale; imbunatatirea  serviciilor publice si a infrastructurii de baza din  teritoriul GAL;
sprijinirea  integrarii minoritatii  rome si  a  persoanelor defavorizate; imbunatatirea
accesului la serviciile  sociale in special pentru batrani, bolnavi, copii si  alte  categorii
defavorizate, imbunatatirea  infrastructurii  sociale, protectia  mediului  si  combaterea
schimbarilor climatice, sprijinirea inovarii;  diversificarea activitatilor economice;
dezvoltarea exploatatiilor agricole mici, de subzistenta, incurajarea intrarii  tinerilor in
agricultura si innoirea generatiilor din sectorul agricol.

In practica strategia de dezvoltare locala se va materializa in proiecte ce vor fi
depuse de beneficiari din teritoriul GAL si vor fi implementate in aria de acoperire a
GAL, proiecte ce vor fi sprijinite financiar din fonduri publice nerambursabile la care se
va adăuga, unde este cazul, cofinanţarea privată.

Cooperarea cu alte teritorii incluse în strategiile de dezvoltare locală reprezinta
o parte integranta in  implementarea  strategiei  deoarece  va facilita transferul de
cunostinte, promovarea teritoriului şi adaptarea inovaţiilor dezvoltate în altă parte.

In consecinta Grupul de Acţiune Locală Colinele Buzaului îşi exprimă intenţia de a
implementa cel puţin un proiect de cooperare in perioda aferenta programarii 2014-
2020, avand in vedere experienta si succesul din programarea anterioara, in care GAL-ul
a implementat 2 proiecte de cooperare nationale.



CAPITOLUL I: Prezentarea teritoriului si a populatiei acoperite - analiza diagnostic

Grupul de Actiune Locala Colinele Buzaului  acopera un teritoriu alcatuit din 12
localitati, din care 11 comune fac parte din judetul Buzau - Berca, Bozioru, Braesti,
Canesti, Cozieni, Magura, Odaile, Parscov, Scortoasa, Tisau  si  Unguriu - iar o  comuna –
Jugureni - face parte din judetul Prahova.

Numarul total al locuitorilor care fac parte din GAL Colinele Buzaului este de
34.716 locuitori, dispusi pe o suprafata totala a teritoriului de 602.32 km2, rezultand o
densitate de 57,63 loc/km2.

Judetul Buzau,  ce apartine istoric si geografic regiunii Munteniei aflandu-se la
intersectia drumurilor  dintre patru mari provincii romanesti (Transilvania, Moldova,
Muntenia si Dobrogea),  este situat in sud – estul Romaniei facand parte din Regiunea de
Dezvoltare Sud-Est. Se invecineaza cu judetele Brasov si Covasna la nord – vest, Vrancea la
nord, Braila la est, Ialomita la sud si Prahova la vest.

Din punct de vedere geografic in judetul Buzau se regasesc are cele trei forme de
relief majore,  dispuse astfel: la nord Muntii Buzaului (Masivele Siriu, Podul Calului si
Penteleu), parte  a  Carpatilor de  Curbura, la  mijloc o  zona  deluroasa  ce  apartine
Subcarpatiilor de Curbura iar la sud Campia Romana.

Judetul Prahova, vecinul din vest al judetului Buzau, are o asemanare izbitoare din
punct de vedere geografic cu cel din urma, marile unitati geografice prezente pe teritoriul
judetului Buzau continuandu-se, spre vest, in judetul Prahova.

Teritoriul GAL Colinele Buzaului este situat in zona central-vestica a judetului
Buzau (prin  cele 11 localitati din acest judet) si in zona estica judetului Prahova (prin
localitatea Jugureni).

Teritoriu este omogen si continuu, fiind alcatuit preponderent, ca forme de relief,
din dealurile, cu  altitudini  cuprinse intre 400 si 800 de  m, apartinand Subcarpatilor de
Curbura: dealuri de inaltime medie in zona sudica si centrala a teritoriului si dealuri
inalte, ce fac trecerea spre zona montana a Carpatilor de Curbura, in nordul teritoriului.
Treptele  cele mai joase sunt reprezentate de depresiunile dintre dealuri, drenate de
diferitele rauri, si de albia  şi  lunca  străbătută în  lung  de raul  Buzau.

Reteaua hidrografica a teritoriului este reprezentata de raul Buzau – principala apa
curgatoare - impreuna  cu afluentii sai principali: Balaneasa, Niscovul  si Saratelul. De
asemenea exista o serie de paraie, torenti si izvoare care determina aparitia unor procese
geomorfologice cum ar fi curgerile de noroi, alunecarile de teren, prabusirile, ce distrug,
uneori, drumuri de acces, terenuri agricole sau gospodarii individuale.

Clima este temperat-continentala, la fel ca in toata tara cu temperaturile medii
anuale ce variaza intre 8 0C si 10 0C. Temperaturile maxime se inregistreaza in iulie, pana
la 37 0C, in timp ce temperaturile minime se inregistreaza in februarie - 26 0C.

O caracteristica climatica a teritoriului este determinata de aşezarea  geografică
pe   verticală   a   unor   localitati, ceea ce determina, in teritoriu, un gradient termic
vertical diferit, de la altitudinea de 200 m în culoarul depresionar la peste 800 m pe
versantii   inalti.   Specificul   climatului   acestor   localitati  se   reflectă   şi   în   procesul
inversiunilor de temperatură, condiţionat atăt de prezenţa albiei late a râului Buzău cât şi
a versanţilor fragmentaţi înconjurători. Acest lucru conduce la o creştere a valorii termice
pe frunţi de terasă si pe versantii dealurilor unde sunt  amplasate localităţile faţă de
depresiuni si lunca râului. Această temperatură mai ridicată  (21 grade C în zona
depresionară şi 18 grade pe versanţi, in luna iulie) favorizează cultura pomilor fructiferi –



pruni, meri, peri, etc.
Precipitaţiile sunt moderate, mediile anuale fiind de 600-800 mm cu un maxim de

870mm/an  la  sfârşitul  primăverii  -  începutul  verii  şi  la  sfârşitul  iernii  -  începutul
primăverii, când se pot produce viituri pe principalii torenţi. Vânturile predominante sunt
NV predominant 26,8% urmat de cel SV 12,8% şi cel de nord sub 10%.

O caracteristica a localitatilor din nordul teritoriului acoperit de GAL Colinele
Buzaului este  prezenta  föhnului,  care  intalneste  conditii  favorabile  de  manifestare
in  aceasta  zona, deoarece  au  loc  revarsari  de  aer  din  Transilvania  peste  culmile
muntilor.  Prezenta  acestui fenomen asociat cu alte conditii climatice generale a permis
dezvoltarea pomiculturii pe versantii dealurilor inalte din aceste localitati.

In teritoriul GAL sunt specifice solurile din clasa numită Cambisoluri cu soluri brune
şi soluri brune acide şi din clasa numită Argiluvisoluri cu soluri brun-roşcate şi soluri brune
acide, ce au o fertilitate medie spre scazuta, fiind necesari suplimenti naturali sau chimici
pentru  cresterea  fertilitatii  sau  scaderea  aciditatii  solului.  De  asemenea  ca  resurse
naturale ale solului predomina pasunile, fanetele, padurile, terenurile cultivate cu pomi
fructiferi (prun, mar, par, etc.) si intr-o proportie mai redusa terenurile arabile.

Vegetaţia este specifică zonei de deal, predominante fiind pădurile de foioase:
stejar  pedunculat, gorun,  cer, gârniţă, fag  si alte specii (tei, arţar, frasin, paltin,
mesteacăn, ulm).

In partea nordica a teritoriului ca urmare a diferentierii pe altitudini deosebim un
subetaj de amestec fag - stejar si un etaj mult mai extins al fagului aflat in amestec
cu  coniferele  la partea superioara.  Pe  langa  varietatea  lemnoasa  ca  o  dominanta  a
peisajului apar pajisti deluroase secundare.

Conform  datelor  furnizate  de  INS  cu  privire  la  rezultatele  Recensamantului
Populatiei si al Locuintelor din  anul 2011 populatia totala din teritoriul GAL Colinele
Buzaului este de 34.716  locuitori, exclusiv din mediul rural, densitatea fiind de de 57,63
loc/km2.

Structura   populatiei   pe   varste   (conform   datelor   INS   la   01.01.2011)   este
urmatoarea:

    20,42% populatie tanara sub 20 de ani;
    51,96% populatie adulta intre 20 si 60 ani;
    27,62% populatie varstnica de peste 60 de ani.

Tinand cont de  structura populatiei pe varste  la nivel national - 22,09% populatie
sub 20 de ani, 56,31% populatie intre 20 si 60 de ani si 22,33% populatie peste 60 de ani -
se observa  clar ca  ponderea  aferenta  populatiei  tinere si  mai ales  a  celei  aferente
populatiei adulte sunt sub media pe tara, in timp ce ponderea populatiei varstnice este cu
peste 5 procente mai ridicata. Avand in vedere aceste lucruri se observa clar ca populatia
GAL Colinele Buzaului este imbatranita si ca aceasta tendinta de imbatranire a populatie
va continua.

Pe fondul imbatranirii populatiei, cumulata cu un spor natural si un spor migratoriu
negativ se observa o scadere accentuata, cu aproximativ 15,44%, a numarului de locuitori
din localitatile componente ale GAL in perioada cuprinsa intre anul 1992 si anul 2011.

Din punct de vedere etnic, conform datelor oficiale raportate la populatia totala a
teritoriului,  populatie  de origine romana reprezinta 93,44%, populatia de etnie roma
insumeaza 1,64% (569 locuitori declarati ca romi), iar restul, 4,92% reprezinta populatie
de alta etnie sau care nu si-a declarat apartenenta etnica.



Evident repartitia in teritoriu a populatiei de etnie roma nu este uniforma. Astfel,
etnicii romi sunt concentrati in   2 din localitatile din teritoriu: comuna Magura cu un
numar total de 308 de romi (13,74% din totalul populatiei) si comuna Scortoasa cu un
numar total de 125 de romi (4,06% din totalul populatiei). Un numar mai mare de cetateni
de etnie roma se gasesc si in localitatile Berca - 49 si Parscov - 64.

De  asemenea,  tinand  cont  de  experienta  din  teritoriu  si  de  date  neoficiale,
consideram ca in cazul minoritatii rome numarul total si procentul real este mai mare, o
parte din reprezentantii acestei etnii refuzand sa-si declare apartenenta  etnica  sau
declarand ca apartin etniei romane.

In  ceea  ce  priveste  activitatea  economica  in  teritoriul  GAL  Colinele  Buzaului
aceasta este una specifica mediului rural. Astfel la nivelul anului 2014 numarul salariatilor
a fost de doar 2.897 reprezentand doar 12,95% din populatia cu varste cuprinse intre 15 si
64 de ani, iar numarul somerilor a fost de 1.441 reprezentand 6,44% din aceiasi categorie
de populatie. Analizand aceste doua procente rezulta ca exista un mare deficit in ceea ce
priveste locurile de munca in teritoriul GAL deoarece cea mai mare parte a populatiei
adulte apte de munca nici nu a avut si nici nu isi cauta in mod activ un loc de munca.

Principala activitate economica este agricultura care se practica in majoritatea
gospodariilor, chiar daca se practica agricultura in exploatatii mici, de subzistenta, a caror
productie este indreptata catre autoconsum si unii membrii ai familiilor desfasoara si alte
activitati platite. Exploatatiile agricole din teritoriul GAL Colinele Buzaului prezinta un
grad ridicat de faramitare, altfel, numarul exploatatiilor care utilizeaza suprafata agricola
este de 17.502, iar suprafata  agricola totala utilizata este de 29.012,89 ha, ceea  ce
inseamna o suprafata  medie pe exploatatie  de doar 1,66 ha, conform datelor de la
Recensamantul General Agricol din 2010 (RGA 2010).

Potrivit  datelor RGA 2010 structura, pe categorii  de folosinta, a terenul agricol
utilizat in teritoriul GAL Colinele Buzaului este urmatoarea:

    77,81% pasuni si fanete;
    15,82% teren arabil;
    3,53% livezi;
    2,84% alte categorii de folosinta (gradini familiale; etc.).

Din  numarul total  de  18.294  de  exploatatii agricole  din  teritoriul  GAL Colinele
Buzaului, 12.074  exploatatii, adica  66%, au ca  domeniu  de activitate si  cresterea
animalelor.

Sisitemul educational din teritoriul GAL este reprezentat de gradinite, scoli cu ciclu
primar si gimnazial in fiecare localitate si un liceu in comuna Berca. Multe dintre aceste
unitati de invatamant au nevoie de imbunatatiri si modernizari pentru a functiona optim.

In orice  teritoriu o contributie importanta la gradul de dezvoltare economica si
sociala o are prezenta unei infrastructuri de baza si a unor servicii publice, medicale si
sociale bine dezvoltate.

Principalele  cai  de  comunicatie  si  transport  care  traverseaza  teritoriul  sunt
reprezentate de DN 10 Buzau-Brasov, de calea ferata Buzau-Nehoiu si de o serie de
drumuri judetene.

In  teritoriului  GAL  Colinele  Buzaului  infrastructura  rutiera  la  scara  mica  (in
interiorul comunelor) este deficitara fiind reprezentata de drumuri comunale si satesti
care nu sunt in cea  mai mare parte reabilitate. O alta problema a  acestei infastructuri
rutiere  o  reprezinta  lipsa  podurilor  si  podetelor  peste  parauri  si  torente,  fapt  ce



ingreuneaza  in  unele  perioade  ale  anului  accesul  populatiei  din  anumite  sate  la  caile
principale de comunicatie.

Alte  tipuri de  infrastructura  necesare  dar deficitare  la  nivelul  teritoriului  le
reprezinta lipsa locatiilor special amenajate si dotate corespunzator pentru desfasurarea
de  targuri si piete locale in  cadrul  carora locuitorii sa  isi poata  comercializa  produsele
obtinute in gospodarii, precum si accesul deficitar la retelele de alimentare cu apa si de
canalizare.

Avand in vedere tendintele de imbatranire a populatiei si de plecare a tinerilor
catre orase, dezvoltarea/reabilitarea unor zone de agrement si petrecere a timpului liber
(spatii de joaca pentru copii, parculete,  camine si activitati culturale, etc.), alaturi de
crearea de locuri de munca pot contribui la incetinirea acestui proces.

Serviciile medicale in teritoriul GAL Colinele Buzaului se rezuma in general la
prezenta  cabinetelor medicilor de  familie  in fiecare  localitate  partenera, existand  in
comunitatile mai mari un numar mai ridicat de cabinete: 5 in Berca si 3 in Parscov. Exista
cabinete stomatologice in principalele comunitati partenere cum  ar fi: Berca, Magura,
Parscov, Scortoasa si Tisau.

Serviciile de asistenta sociala sunt slab dezvoltate, fiind reprezentate la nivelul
primariilor localitatilor  prin existenta a cel putin unui angajat cu responsabilitati de
asistenta sociala.

O noua dovada a gradului slab de dezvoltare a acestor servicii il reprezinta numarul
de centre de zi pentru copii sau centre de tip after-school - unde copii sa isi pregateasca
temele pentru a doua zi si sa participe la activitati sociale si educative - functionale – 1 in
comuna Parscov. Mai exista in comuna Berca un centru rezidential pentru copii.

Servicii sociale pentru batrani (in conditiile in care 27,62% din populatie are peste
60 de ani si procesul de imbatranire continua) sunt reprezentate de existenta a doar 3
camine rezidentiale pentru batrani (2 in localitatea  Tisau si 1 in localitatea  Parscov), a
caror capacitate maxima de cazare a fost  deja atinsa. In ceea ce priveste facilitatile
nerezidentiale care sa ofere servicii sociale si medicale dedicate atat pentru batrani cat si
pentru alte categorii de persoane defavorizate si marginalizate (bolnavi care nu pot sa se
deplaseze, etc.) acestea sunt aproape inexistente.

Lipsesc centrele multifunctionale si programele de informare si formare pentru
tineri, someri sau persoane defavorizate, femei abuzate sau alte categorii marginalizate.

Gradul de saracie in teritoriu cuantificat  prin valoarea medie a Indicelui de
Dezvoltare Umana  Locala (IDUL) este de 46.97, existand urmatoarele comune (toate in
afara de comuna Berca) cu o valoare a IDUL mai mica sau egala cu 55, adica zone sarace:
Bozioru (39,94), Braesti (43,69), Canesti (38,92), Cozieni (34,86), Jugureni (39,84), Magura
(54,39), Odaile (34), Parscov (54,18), Scortoasa (45,54), Tisau (53,86) si Unguriu (52,64).

Pe teritoriul GAL Colinele Buzaului exista 2 situri Natura 2000:
 Lunca Buzaului - cod sit ROSCI0103 - pe teritoriul localitatilor Berca (1,89 

km2), Magura (1,27 km2) si Unguriu (1,05 km2);
 Vulcanii Noroiosi de la Paclele Mari si Paclele Mici - cod sit ROSCI0272 - pe 

teritoriul localitatilor Berca (1,26 km2) si Scortoasa (8,02 km2).
Vulcanii Noroiosi sunt fenomene geologice, ce se manifestă prin emanaţii de gaze

provenite din zăcămintele de petrol acumulate in bolţile unor structuri geologice cutate
(anticlinale) aflate  la o adancime de peste 3000 m. Numeroasele falii existente de-a
lungul acestor structuri geologice subterane facilitează ieşirea acestor gaze la suprafaţă,
antrenând,  in drumul lor, apele freatice. Acestea din urmă dizolvă straturile de marnă şi



argilă intalnite in cale şi le transformă intr-o pastă noroioasă („lava” vascoasa), de
culoare alb-gri sau brun-cenuşie, care este expulzată prin aparate eruptive de tip conuri
sau ochiuri vulcanice.

Vulcanii noroiosi se evidenţiază printr-un număr mare de aparate eruptive cu
proeminenţe tip trunchi de con – vulcani noroioşi - cu inălţimi  semnificative (2-8 m) si
diametre ale craterelor, masurate la baza, ce pot depasi cativa zeci de metri.

In teritoriul GAL Colinele Buzaului exista si zone cu valoare naturala ridicata (HNV)
in toate localitatile componente din judetul  Buzau: Berca, Bozioru, Braesti, Canesti,
Cozieni, Magura, Odaile, Parscov, Scortoasa, Tisau si Unguriu.

Patrimonial cultural si architectural in teritoriul GAL Colinele Buzaului este compus
dintr-o serie de edificii si monumente istorice, precum si numeroase lacase de cult. Dintre
acestea amintim cateva: Casa Memoriala Vasile Voiculescu din Parscov, Manastirile Ciolanu
(1586) si Ratesti (1593), Tabara de sculptura in aer liber de la Magura, Asezarile rupestre
din  zona  Fisici-Nucu din  comuna Bozioru (secolele III-IV i.Hr.), Manastirea-Cetate Berca
(1694), Statiunea balneoclimaterica de la Fisici din comuna Bozioru, Cetatea Bradu din
comuna Tisau, etc.

Tot in ceea ce priveste specificul local, traditii si obiceiuri ar fi o nedreptate daca
am uita de celebrii Carnati de Plescoi si alte produse din carne (pastrama, babic, etc.)
care d e  ceva vrerne au inceput sa fie sarbatoriti prin Festivalul Carnatilor de Plescoi
din localitatea Berca sau de diferitele  mestesugurile practicate in  teritoriu: cioplitul in
piatra, prelucrarea lemnului si realizarea de impletituri.

Cele enumerate mai sus demonstreaza existenta unui specific local bine definit
care contribuie la potentialul turistic si agroturistic ridicat al zonei, potential care nu este 
inca valorificat in mod corespunzator.



CAPITOLUL II: Componenta parteneriatului

Grupul de Actiune Locala  Colinele Buzaului reprezinta  in esenta  un parteneriat
privat-public constituit dintr-o serie de actori locali din teritoriul acoperit in scopul de a
contribui la dezvoltarea acestei zone.

Teritoriul GAL Colinele Buzaului este alcatuit din 12 comune din judetele Buzau (11
localitati - Berca, Bozioru, Braesti, Canesti, Cozieni, Magura, Odaile, Parscov, Scortoasa,
Tisau si Unguriu) si Prahova (1 localitate - Jugureni).

In acest moment parteneriatul este alcatuit dintr-un numar total de 39 de membri
din care:

 12 apartin sectorului public - cele 12 autoritati publice locale enumerate
mai sus;

    23 apartin sectorului privat - SC CIP COM 2003 SRL, PFA Androne C. Rodica,
SC Phoenix Ambient 2008 SRL, SC C&D Best Absolut SRL, PFA Baba Rica, PFA
Popescu S. Elena Gabriela, SC Ghial Construct SRL, PFA  Zavoianu Liea, SC
Rimidalv Lemn SRL, SC Damar SRL, SC Andruta Trans SRL, PFA Vintila Adrian
Valentin, PFA Buturuga C. Nicolae, SC Ovidiu Best SRL, PFA Vacaru D. Ion,
PFA Cursaru Teofil, SC Sim Tur SRL, Colteanu Aurelia II, Mirea Mihaela
Monica II, PFA Goicea Stefan, SC ADG Mineral Extract SRL, PFA Simion D
Costel, SC B&C Impex SRL;

 3 apartin societatii civile - Asociatia "Sprijin Social" Buzau, Asociatia "Satul
Buzoian", Asociatia  Casa  de Ajutor Reciproc  a  Pensionarilor "Sf. Maria"
Parscov.

Astfel  in  componenta  parteneriatului procentul partenerilor  care  reprezinta
sectorul privat si societatea civila au o pondere de 68,42% iar partenerii care reprezinta
sectorul public au o pondere de 31,58%.

Scopul realizarii acestui parteneriat este acela de a colabora in vederea elaborarii
si implementarii prezentei Strategii de Dezvoltare Locala in vederea dezvoltarii sociale si
economice a teritoriului acoperit de GAL Colinele Buzaului.

In vederea atingerii acestui deziderat fiecare dintre membrii parteneriatului, atat
individual cat si la nivelul sectorului de interes din care fac parte (public, privat, societate
civila) au un anumit interes si o anumita implicare in dezvoltarea teritoriului.

Sectorul public este reprezentat de cele 12 primarii (autoritati publice locale) ale
comunelor ce compun teritoriul GAL.

Cele 12 autoritati publice locale sunt interesate sa faca parte din acest parteneriat
pentru  ca  astfel  contribuie  la  dezvoltarea  comunitatilor pe  care le  administreaza prin
dezvoltare economica, imbunatatirea serviciilor publice, modernizarea infrastructurii de
baza, etc.

Acest lucru se va realiza atat direct de catre primarii prin accesarea de fonduri
nerambursabile pentru implementarea  unor proiecte destinate lor (proiecte pentru
infrastructura de baza la scara mica, servicii si infrastructura sociala, etc.) cat si indirect
prin facilitarea  accesului la  fondurile nerambursabile (pentru investitii in agricultura,
turism,  servicii  medicale,  activitati  neagricole,  etc.)  destinate potentialilor  beneficiari
privati de pe raza administrativ-teritoriala a diferitelor comune componente.



Partenerii din sectorul privat (SRL-uri, PFA-uri, II) sunt interesati in primul rand sa
poata  accesa  fonduri  pentru  proiecte  de  investitii  in  diferite  domenii:  agricultura,
activitati neagricole, agroturism, servicii, servicii medicale sau sanitar-veterinare, etc. si
in al doilea rand doresc dezvoltarea generala a teritoriului GAL Colinele Buzaului, adica a
zonei in care isi desfasora activitatea, deoarece astfel se imbunatateste mediul economic
local, li se intensifica activitatea si astfel le cresc profiturile.

Societatea civila este  reprezentata de o serie de asociatii  al caror interes in
dezvoltarea  teritoriului este deteminat de faptul  ca  au obiecte de activitate (activitati
sociale, sprijinirea producatorilor agricoli  si sprijinirea persoanelor in varsta  cu venituri
mici) in  concordanta  cu specificul, caracteristicile si  nevoile teritoriului  identificate in
analiza diagnostic.

Asociatia „Sprijin Social”, cu sediul in comuna Unguriu are ca obiect de activitate
oferirea de sprijin si servicii sociale persoanelor dezavantajate, bolnave, nevoiase, etc.
adica tocmai furnizarea acelor servicii sociale care sunt deficitare si trebuie imbunatatite
in teritoriul GAL Colinele Buzaului.

Asociatia „Satul Buzoian” din localitatea Parscov are  ca obiect de activitate
sustinerea  intereselor producatorilor agricoli  si in  special pe  cele  ale crescatorilor de
animale. Astfel asociatia sustine cresterea animalelor, un sector al agriculturii foarte bine
dezvoltat si cu traditie in teritoriul GAL, dupa cum a fost identificat in analiza diagnostic,
care va  fi sprijinit prin masurile si alocarile financiare incluse in SDL-ul GAL Colinele
Buzaului.



CAPITOLUL III: Analiza SWOT (analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunitatilor si
amenintarilor)

In continuare este prezentata o analiza SWOT in cadrul  careia vor  fi analizate
elementele  definitorii cu  privire  la  teritoriul, populatia, activitatile  economice  si
organizarea institutionala si sociala specifice GAL Colinele Buzaului.

TERITORIUL

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

    Spatiu     geografic     compact     si
teritoriu omogen  din punct de vedere al
formelor de relief;

    Resursele solului din zona: paduri,
pasuni, fanete, livezi de pomi fructiferi.

  Prezenta in  zona a  unor bazine
hidrografice  importante (raul  Buzau,
Saratel, Balaneasa, Niscov, Sibiciul);

 Patrimoniu natural impresionant
existent in zona (Situl Natura 2000-  Lunca
Buzăului,  Vulcanii  Noroioşi  de  la Pâclele
Mari şi Pâclele Mici);

    Patrimoniu   cultural   bogat   bazat
pe specificul local (asezarile rupestre Fisici
– Nucu din Bozioru,  manastiri,  Tabara de
sculptura de la Magura, etc.);

    Existenţa  unei identităţi  cultural  –
istorice bine definite precum si a  unor
obiective  istorice si de patrimoniu cu
potenţial touristic ridicat;

    Apropierea de  municipiile Buzau si
Ploiesti  oferă  o  serie  de  oportunităţi  în
ceea ce  priveste accesul la servicii
educaţionale,  la asistenţă medicală,
infrastructură  culturală si sportivă.

    Infrastructura    rutiera    la    nivelul
localitatilor  (drumuri  comunale  si  satesti)
deficitara;

  Retelele  de  apa  si  de  canalizare
insuficient dezvoltate;

    Infrastructura de cazare turistica si
agroturistica insuficienta fata de potential;

    Infrastructura medicala deficitara;
 infrastructura      sociala       slab

dezvoltata;
  Infrastructura   pentru   agrement,

pentru  desfasurarea de targuri  si  piete
inadecvata;

    Slaba     valorificare     a     bogatului
patrimoniului arhitectural si cultural;

  Servicii    publice    deficitare    si
insufucuent dezvoltate.

OPORTUNITATI AMENINTARI
    Localizare  in  apropierea  oraselor

Buzau  si  Ploiesti  ce  faciliteaza  accesul
locuitorilor la mari piete de desfacere;

    Posibilitatea    de    dezvoltare    a
turismului  prin  valorificarea  obiectivelor
turistice si a specificului local;

  Resursele naturale si  patrimoniul
cultural  de  pe teritoriul  GAL-ului  pot  fi
integrate in circuitele turistice de interes
international datorita particularitatilor lor
(Vulcanii  Noroiosi, Complexul asezarilor
rupestre, Tabara  de  sculptura  in piatra,
etc);

     Alunecari     de    teren     si     alte
calamnitati naturale;

    Schimbarile  climatice  si  cresterea
gradului de poluare;

     Interventiilor     neautorizate,     in
special asupra obiectivelor de  patrimoniu
natural si cultural;

     Alterarea  i și  pierderea  moșitenirii
culturale, a obiceiurilor si tradițiilor rurale;

     Lipsa fondurilor  si a lichiditatilor,
ceea  ce genereaza dificultati si  blocaje in
accesarea fondurilor europene;

     Birocratia  excesiva  si  schimbarile



 Dezvoltarea     teritoriului     prin
cresterea accesarilor de fonduri europene,
inclusiv prin axa Leader, prin GAL Colinele
Buzaului;

    Cererea     in     crestere     pentru
produse agroalimentare  cu  specific
traditional (carnati de plescoi, branzeturi)
si  a  celor ecologice (lapte, oua, carne,
fructe),   permite   valorificarea   acestor
resurse existente la nivelul teritoriului.

legislative frecvente care pot descuraja si
impiedica  accesarea  fondurilor europene
nerambursabile.



POPULATIA

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
       Populatie   activa   in   special   in

sectoarele  industriei, artizanatului,
serviciilor si agriculturii;

       Existenta initiativei economice la
nivel local;

    Existenta  unui  numar mare de
microintreprinderi  din domeniul
constructiilor,   comert,   croitorie,
tamplarie.

       Forta de munca ridicata si relativ
ieftina   in   comparatie   cu   zonele
invecinate;

       Existenta                mestesugurilor
traditionale si artizanale (cioplit in piatra,
prelucrarea  lemnului)  in comunitatile
locale.

    Populatie imbatranita si in scadere;
    Spor natural negativ;
    Migrarea fortei de munca active in

strainatate;
    Participare sociala redusa;
    Tendinţa tinerilor de a părăsi spaţiul

rural   pentru   cel   urban,   care   oferă
posibilităţi variate;

    Pondere mare a populaţiei vârstnice
implicată în agricultura desubzistenţă;

 Grad ridicat de saracie a populatiei 
din teritoriul GAL Colinele Buzaului;

    Nivel redus de educatie, in special
pentru minoritatea roma;

    Somaj ridicat si un grad scazut de
ocupare a fortei de munca,  in special  in
activitatile neagricole.

OPORTUNITATI AMENINTARI
    Crestere  a  numarului  de  locuri  de

munca (si implicit a populatiei active) prin
facilitate  accesului  la  finantare  a
microintreprinderilor;

   Atragerea  si integrarea  tinerilor in
viata  comunitatile rurale prin finantari
nerambursabile, inclusiv prin axa Leader;

    Posibilitatea    implemantarii    unor
proiecte  de  integrare  a  minoritatilor
nationale   (romi)   si   a   grupurilor
defavorizate;

  Revenirea   persoanelor   care   au
activat pe pieţe de muncă externe  iși  au
dobândit   cunoșitințe    i    și capital
necesare

    Politici   defavorabile   in   ceea   ce
priveste dezvoltarea comunitatilor mici;

  Adâncirea    disparităților     dintre
zonele rurale  iși  urbane, din perspectiva
nivelului de trai;

    Excludere sociala din cauza lipsei de
educatie    sau    a    gradului    ridicat    de
analfebetizare;

    Scăderea populației rurale, în special
în   rândul   tinerilor   i  și  al   persoanelor
calificate, îndeosebi  în  zonele afectate de
constrângeri naturale iși  sociale;

   Accentuarea  migrarii  populatiei, in
special  a  celei  tinere,  catre  orase,  din



dezvoltării de activități economice;
    Tendinţa    generala    de    migraţie

a  persoanelor cu  venituri peste medie
dinspre    mediul    urban    către    mediul
rural.

cauza  lipsei  serviciilor de  baza, a
oportunitatilor economice si  a  locurilor de
munca.



ACTIVITATI ECONOMICE

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
    Sectorul         serviciilor    este    cel

mai dezvoltat in  zona si  constitutie
principalul furnizor de locuri de munca  din
teritoriu GAL;

    Regiune  cu   tradiţie  în   zootehnie,
mestesuguri si pomicultura;

  Existenta     unui potential  ridicat
pentru  dezvoltarea   serviciilor   turistice,
agroturistice, de  agrement si alimentatie
publica;

    Existenta   unor   marci   traditionale
de  renume (carnatii de  Plescoi, babic,
pastrami, covrigii de Buzau, etc.);

    Existenta,     la     nivel     local,     a
micilor meseriasi  autorizati  in  lucrari  de
zidarie, croitorie,  tamplarie,  prelucrarea
pietrei;

    Cresterea           numarului           de
unitati  comerciale mici, in  ultimii ani  in
toate localitatile;

    Localizare   in   apropierea   oraselor
Buzau si  Ploiesti ce  faciliteaza accesul
producatorilor la mari piete de desfacere;

   Existenta  unui  surplus  semnificativ
de forta de munca.

    Insuficienta    promovare si utilizare
a   resurselor turistice din teritoriu;

   Slaba     dezvoltarea     a serviciilor
turistice si a celor  conexe turismului (spatii
recreationale, alimentatie publica, etc);

    Existenţa           unor         suprafeţe
agricole neutilizate;

    Tehnologizare redusa a agriculturii;
 Veniturile mici ale majoritatii

populatiei;
    Exploatatii  agricole  familiale  mici

care  asigura  productia  doar pentru
autoconsum;

    Infrastructură  de  bază  i și  servicii
rurale de bază slab dezvoltate;

    Slaba dezvoltare a activităților non-
agricole;

    Lipsa spatiilor de comercializare ale
produselor amenajate  corespunzator (piete,
targuri);

    Lipsa locurilor de muncă generează
dependența populației rurale de agricultura
de subzistență ;

    Nivelul foarte ridicat de fărâmi aț re a
exploatatiilor agricole.

OPORTUNITATI AMENINTARI
    Posibilitati          de          dezvoltare

turistica datorita potentialului ridicat  al
patrimoniului    natural    si    cultural    al
zonei;

  Posibilitati        de       dezvoltare
economica  prin accesarea surselor de
finantare nerambursabila;

    Revenirea    persoanelor    care    au
activat pe pieţe de muncă externe  iși  au
dobândit cunoșitințe iși  capital  necesare
dezvoltării de activități economice;

    Accentuarea migrarii in strainatate a
fortei de munca din teritoriu, in special a
tinerilor;

  Nivelul scazut  al cunostintelor in
domeniul  finantarilor nerambursabile  si
existenta unui risc in ceea  ce priveste
accesarea corecta a surselor de finantare;

    Distrugerea        obiectivelor        de
patrimoniu   cultural,   istoric   si   natural
precum si pierderea identităţii locale.

    Birocratie excesiva pentru accesarea



    Utilizarea tehnologiei informaționale
i   a   inși ternetului   pentru   a   sprijini

dezvoltarea rurală  iși  a depă iși  obstacolele

impuse de distanță, costurile de promovare
sau de acces la piete de desfacere;

    Păstrarea iși  promovarea specificului
local, a obiceiurilor, traditiilor, produselor
si mestesugurilor locale;

    Localizare   in   apropierea   oraselor
Buzau si  Ploiesti ce  faciliteaza accesul
producatorilor la mari piete de desfacere;

    Cererea      in      crestere      pentru
produse agroalimentare cu  specific
traditional  (carnati de plescoi, branzeturi,
babic, pastrami, etc.) si  a  celor ecologice
(lapte, oua, carne,  fructe), permite
valorificarea  acestor  resurse  existente  la
nivelul teritoriului.

fondurilor europene sau nationale ce poate
descurajarea potentialilor beneficiari;

    Regim fiscal impovarator si instabil
pentru populatie si mediul de afaceri;

    Competitie     la     nivel     national,
regional si  local din partea firmelor
puternice.



ORGANIZARE SOCIALA SI INSTITUTIONALA

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
    Pastrarea            traditiilor            si

obiceiurilor stravechi  (obiceiuri  legate  de
nastere, de  casatorie, obiceiuri funerare,
obiceiuri legate de sarbatorile de iarna si
de sarbatorile pascale);

    Existenta    in    cadrul    institutiilor
de invatamant  a conexiunilor  la internet
si, de asemenea, a laboratoarelor  de
informatica in  care copii pot  deprinde
abilitati  de utilizare a calculatorului  si a
internetului;

    Pastreaza     ocupatii     traditionale
(cresterea  animalelor, pomicultura,
culegerea fructelor de padure);

 Pastrarea               mestesugurilor
traditionale (prelucrarea  lemnului,
impletituri, croitorie, cioplirea pietrei);

    Existenta  in  fiecare  comuna  a  cel
putin un cabinet al medicului de familie;

    Număr în creșitere de absolvenți ai
universităților atat cu profil agricol  cat si
tehnic sau economic.

    Existenta unor grupuri de persoane
devaforizate si  marginalizate, aflate în risc
de sărăcie sau excluziune socială, in special
persoanele de etnie roma;

  Nivelul   redus   de   implicare   a
institutiilor  locale  in  activitati  sociale ale
zonei din lipsa fondurilor;

 Infrastructura sociala insuficient
dezvoltata si dotata necorespunzator;

  Infrastructura  medicala  insuficient
dezvoltata   –   cabinetele   medicale   sunt
dotate necorespunzator;

    Lipsa    unor    servicii    sociale    si
medicale de ingrijire la domiciliu;

  Lipsa   spatiilor   de   recreere   si
agrement (parculete, piste pentru biciclete,
spatii de joaca pentru copii, etc.);

    Activitati   culturale   putine   si   pe
fondul existentei  unor camine culturale
nereabilitate si dotate necorespunzator;

    Numarul   redus   de   centre   de   zi
pentru copii, raportat  la  nevoile din
teritoriu.

    Lipsa  unor  centre  multifunctionale



sociale, medicale, de formare si orientare,
centre suport pentru tineri, femei, batrani
si alte persoane dezavantajate.

OPORTUNITATI AMENINTARI
    Valorificarea         traditiilor         si

obiceiurilor din  zona  prin  accesarea   de
programe cu   finantare   nerambursabila;

 Accesarea        de        finantari
nerambursabile  pentru  reabilitarea
infrastructurii publice  locale: scoli,
dispensare comunale, camine culturale;

    Incurajarea   dezvoltarii   serviciilor
sociale, medicale  si  pentru  petrecerea
timpului liber prin accesarea  fondurilor
nerambursabile;

    Utilizarea internetului si a mediilor
de  socializare  online  pentru  promovarea
identitatii  locale  si  participarea  la  viata
comunitatilor locale.

    Lipsa    promovarii    si    valorificarii
produselor     realizate     de     mestesugarii
traditionali;

    Incapacitatea   autorităţilor   s i    a
p o p u l a t i e i   locale  de  a  se  implica
si  sprijini dezvoltarea unui  sentiment de
apartenenţă, de spirit civic;

    Pierderea  in  timp  a  traditiilor  si
obiceiurilor locale;

    Posibilitati limitate de desfasurare a
activitatilor sportive, recreative si  culturale
in teritoriu.



CAPITOLUL IV: Obiective, prioritati si domenii de interventie

In urma consultarilor  din teritoriu si cu partenerii, precum si dupa realizarea
analizelor diagnostic si SWOT GAL Colinele Buzaului a decis sa inclusa in SDL obiectivele,
prioritatile, domeniile de interventie si masurile prezentate mai jos.

Prin implementarea SDL GAL Colinele Buzaului urmareste indeplinirea a 2 obiective
de dezvoltare rurala:

 Obiectivul   de   dezvoltare   rurala   1   -   Favorizarea   competitivită iț i
agriculturii;

 Obiectivul de dezvoltare rurala 3 - Obținerea unei dezvoltări teritoriale
echilibrate a economiilor iși  comunită iiț lor rurale, inclusiv crearea  iși
menținerea de  locuri de muncă.

Prioritatile de dezvoltare rurala incluse sunt in numar de 3 (in ordinea importantei
pentru implementarea SDL):

 P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei iși  a dezvoltării
economice în zonele rurale;
Domeniile de interventie aferente:

 6A - Facilitarea diversificării, a  înfiin ăț rii  iși  a dezvoltării de
întreprinderi mici, precum i și crearea de locuri de muncă;

  6B - Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale.
    P2 - Creșiterea viabilității exploatațiilor iși  a competitivită iț i tuturor tipurilor

de  agricultură  în  toate  regiunile  i și  promovarea  tehnologiilor  agricole
inovatoare i a gesși tionării durabile a pădurilor;
Domeniile de interventie aferente:

  DI  2A   -   Îmbunătă iț rea   performanței   economice   a   tuturor
exploatațiilor agricole i  fși acilitarea  restructurării  i  și modernizării
exploatațiilor, în special în vederea creșiterii participării pe piață iși  a
orientării spre pia ăț , precum i ași  diversificării activită iț lor agricole;

  DI  2B  -  Facilitarea  intrării  în  sectorul  agricol  a  unor  fermieri
calificați corespunzător șii, în special, a reînnoirii generațiilor.

 P1   -   Încurajarea   transferului   de   cunoșitințe   i  și  a   inovării   în
agricultură, silvicultură i înși  zonele rurale.
Domeniul de interventie aferent:

   DI 1 A  – Incurajarea inovarii, a cooperarii si a crearii unei baze de
cunostinte in zonele rurale.

Obiectivele transversale sunt atinse prin intermediul urmatoarelor masuri:
    Mediu si clima prin masurile M2/2A, M3/2B, M4/6A, M5/6A, M7/6B;
    Inovare prin masurile M1/1A, M2/2A, M3/2B, M4/6A, M5/6A, M6/6B, M7/6B.
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minoritatilor

Numarul
total al

participant
ilor



tă iț i
agriculturii

Obiective
transversale

- Mediu si
clima,
Inovare

i a și inovării
în

agricultură,
silvicultură iși

în zonele
rurale

locale si a
comunitatilor
marginalizate

instruiti -
25

P2
Creșiterea
viabilită iț i

exploatațiilor
i ași

competitivită
iț i tuturor

tipurilor de
agricultură în

toate
regiunile iși
promovarea
tehnologiilor

agricole
inovatoare iși
a gestionării
durabile a
pădurilor

DI 2A
Îmbunătă iț rea performanței

economice a tuturor
exploatațiilor agricole iși

facilitarea restructurării iși
modernizării exploatațiilor,

în special în vederea
creșiterii participării pe
piață i a și orientării spre

pia ăț , precum i ași
diversificării activită iț lor

agricole

M2 / 2A - Ferme
mici

Numarul
de

exploatatii
agricole/

beneficiari
sprijiniti -

3;
Locuri de

munca
create - 1.

DI 2B
Facilitarea intrării în

sectorul agricol a unor
fermieri calificați

corespunzător șii, în
special, a reînnoirii

generațiilor

M3 / 2B -
Tineri fermieri

Numarul
de

exploatatii
agricole/

beneficiari
sprijiniti -
3; Locuri
de munca
create - 3.

Obiectivul
de

dezvoltare
rurala 3 -
Obținerea

unei
dezvoltări
teritoriale
echilibrate

a
economiilo

r iși
comunită iț i
lor rurale,

inclusiv
crearea iși

menținerea
de  locuri

Prioritati de
dezvoltare

rurala

Domenii de interventie Masuri Indicatori
de

rezultat

P6
Promovarea
incluziunii
sociale, a
reducerii

sărăciei iși  a
dezvoltării

economice în
zonele rurale

6A
Facilitarea diversificării, a

înfiin ăț rii i ași  dezvoltării de
întreprinderi mici, precum

i și crearea de locuri de
muncă

M4 / 6A -
Sprijin pentru
demararea de

activitati
neagricole

Locuri de
munca

create - 2.

M5 / 6A -
Sprijin pentru

desfasurarea de
activitati
neagricole

Locuri de
munca

create - 6.

6B
Încurajarea dezvoltării
locale în zonele rurale

M6 / 6B -
Investitii in

infrastructura
sociala

Populatie
neta care
beneficiaz

a de
servicii/



de muncă

Obiective
transversale

- Mediu si
clima,
Inovare

infrastruct
uri

imbunatati
te - 50.

M7 / 6B -
Investitii pentru

dezvoltarea
satelor

Populatie
neta care
beneficiaz

a de
servicii/

infrastruct
uri

imbunatati
te - 2.000`

In urma realizarii analizei diagnostic, analizei SWOT si consultarilor cu partenerii si
populatia din teritoriu GAL Colinele Buzaului a identificat o serie de nevoi si deficiente
care trebuie sa fie remediate, precum si o serie de oportunitati si puncte tari care pot fi
dezvoltate si sprijinite.

Astfel   prin   masura   M7/6B   se   pot   realiza  investitii   care   sa   contribuie   la
imbunatatirea infrastructurii de baza la scara  mica si a infrastructurii  de valorificare a
produselor locale, la imbunatatirea serviciilor  publice si la amenajarea spatiilor de
agrement.  Aceste investitii contribuie la cresterea nivelului de trai, la intensificarea
activitatii economice si la incurajarea tinerilor sa ramana in zona rurala.

La cresterea nivelui de trai, la incurajarea activitatilor economice si la crearea de
locuri de munca, inclusiv pentru tineri, contribuie, pentru sectorul neagricol, cele 2
masuri dedicate - M4/6A si M5/6A, iar pentru sectorul agricol  cele 2  masuri dedicate -
M2/2A si M3/2B. Masuri neagricole vor sprijini si valorificarea  specificului teritoriului
(mestesuguri traditionale – cioplitul pietrei, prelucrarea  lemnului, impletiturile) si a
patrimoniului cultural, natural  si  arhiectural (obiective  turistice, Vulcanii  noroiosi,
manastirile, asezarile rupestre, etc.).

De  asemenea  masurile dedicate  agriculturii  sprijina  intrarea  tinerilor in  acest
domeniu, orientarea catre piata a exploatatiilor agricole si comasarea exploatatiilor mici
pentru crearea  unora mai mari. Tipurile de activitati agricole sprijinite sunt cele de
crestere a animalelor si pomicultura adica activitati pentru care exista conditii favorabile
si traditie in teritoriu GAL Colinele Buzaului.

Tinand cont de specificul teritoriului (populatie imbatranita, locuitori defavorizati ,
comunitati de etnie roma, probleme sociale) si de necesitatea ca SDL-ul sa sprijine o 
dezvoltare echilibrata si echitabila a zonei acoperite au fost introduse masurile M1/1A si 
M6/6B care sa sprijine integrarea minoritatilor nationale si a comunitatilor marginalizate, 
defavorizate  respectiv  dezvoltarea  serviciilor  sociale  si  medicale,  in  special  cele  de 
ingrijire la domiciliu.



CAPITOLUL V: Prezentarea masurilor

Fisa masurii M1 / 1A - Incurajarea integrarii minoritatilor locale si a comunitatilor
marginalizate

Denumirea masurii: Incurajarea  integrarii minoritatilor locale si a  comunitatilor
marginalizate
Codul masurii: M1/1A
Tipul masurii: Servicii

1.  Descrierea  generala  a  masurii,  inclusiv  a  logicii de interventie a acesteia si a
contributiei  la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele
transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL.

In   teritoriul   GAL   Colinele   Buzaului   exista   persoane   si   grupuri   care   sunt
defavorizate, in  special  persoanele  de  etnie  roma  dar si  altii, care  sunt
defavorizate/marginalizate  mai  ales  din  punct de  vedere economic si  social  din  cauza
etniei, lipsei de educatie, lipsei de  calificare si de acces la informatii. Aceasta masura
sprijina remedierea, in parte, a acestor deficiente si implicit integrarea persoanelor aflate
in aceasta situatie.

Prin implementarea acestei masuri GAL Colinele Buzaului are in vedere evitarea si
combaterea segregarii in cadrul  comunitatilor locale in ceea  ce priveste grupurile tinta:
minoritatile, in special persoanele de etnie roma, si  alte grupuri
defavorizate/marginalizate. In acest  sens beneficiarii care solicita finantare in cadrul
acestei masuri trebuie sa se asigure ca implementarea proiectele pe care le depun nu
conduce la aparitia segregarii in comunitatile respective ci evita aparitia acestui fenomen.
Obiectivul  de dezvoltare rurala din  Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4: Obiectivul  1 -
Favorizarea competitivitatii agriculturii.
Obiectivul specific/local al masurii: Sprijinirea integrarii minoritatii rome si a persoanelor
defavorizate din teritoriul GAL Colinele Buzaului.
Masura  contributie  la  prioritatea/prioritatile  prevazute  la  art.  5,  din  Reg.  (UE)  nr.
1305/2013:  P1  - Încurajarea  transferului  de  cunoșitințe  i  ași  inovării  în  agricultură,
silvicultură iși  în zonele rurale si P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei
i a deși zvoltării economice în zonele rurale.

Masura corespunde obiectivelor art. 4 din Reg. (UE) nr.1305/2013.
Masura contribuie la domeniul de interventie 1A – Incurajarea inovarii, a cooperarii si a
crearii unei baze de cunostinte in zonele rurale,  din  Reg.  (UE)  nr.1305/2013, art. 5.

Masura contributie la obiectivele transversale prevazute la art. 5, din Reg. (UE) nr.
1305/2013: Inovare.
Masura este inovativa pentru ca:

 Contribuie la crearea condițiilor favorabile pentru incluziunea socială a persoanelor
apratinand  minoritatii  rome si  din  comunitatile  marginalizate  din teritoriul  GAL
Colinele Buzaului;

 Asigura  acestor  persoane,  in  special  persoanelor  de  etnie  roma,  o  serie  de
informatii si cunostinte necesare  cresterii nivelului de trai si integrarii active in
comunitatile din care fac parte.

Complementaritatea cu alte masuri din SDL: -



Sinergia cu alte masuri din SDL: Masura M1/1A contribuie, in mod indirect si secundar -
prin  tipurile de  activitati sprijinite, si la realizarea  Prioritatii 6 - Promovarea incluziunii
sociale, a reducerii sărăciei iși  a dezvoltării economice în zonele rurale, care este cuprinsa
in SDL. La realizarea Prioritatii 6 contribuie si masurile M4/6A, M5/6A, M6/6B, M7/6B din
SDL rezultand astfel ca masura M1/1A este sinergetica cu masurile M4/6A, M5/6A, M6/6B,
M7/6B.
2. Valoarea adaugata a masurii

 Activitatile care se  vor  organiza  vor  transmite  persoanelor  din  grupul  tinta
informatii  si  cunostinte necesare integrarii  si incluziunii  sociale si  economice in
comunitatile din care fac parte;

    Aceste activitati, ca de exemplu cursurile de formare profesionala de scurta durata
pot ajuta persoanele din grupul tinta sa isi gaseasca locuri de munca;

 Posibilitatea organizarii de cursuri pe diferite teme legate de familie, economie,
igienă, planificare familiară, etc.;

 Intervențiile vizate contribuie la diminuarea discriminării, creșiterea nivelului de
educație a persoanelor apartinand comunitatii rome si altor grupuri marginalizate,
conducând astfel la asigurarea egalității de șianse iși  evitarea segregării.

3. Trimiteri la alte acte legislative
    Legea Nr. 1/2011
    Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014;
    Hotărârea Guvernului nr. 18/2015;
    Hotărârea Guvernului nr. 383/2015;
    Hotărârea Guvernului nr. 226/2015.

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)
Beneficiari directi:

 Grupul de Actiune Locala Colinele Buzaului, entități publice sau private care sunt
furnizorii de servicii de formare / servicii de transfer de cunostinte si de actiuni de
informare.

Beneficiari indirecti (finali):
 Persoanele  apartinand  minoritatii  rome  si  altor  comunitati  marginalizate  din

teritoriul GAL Colinele Buzaului.

5. Tipul de sprijin
    Rambursare costurilor eligibile suportate i plși ătite efectiv de beneficiar.

6. Tipurile de actiuni eligibile si neeligibile
Tipuri de  acţiuni eligibile/neeligibile  au fost stabilite  cu respectarea prevederilor

din HG nr. 226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi
fişa tehnică a Submasurii 19.2 conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin
OMADR nr. 295/2016.
Actiuni eligibile:

    Cursurile de formare profesională de scurtă durată si de dobandire de competente
(ex: inițiere, perfecționare);

    Actiuni de informare;
    Actiuni demostrative;



    Cursuri pe diferite teme legate de familie, economie, igienă, planificare familiară;
 Realizare  de  materiale  informative  i și  promoționale;  realizare  de  materiale

educaționale.

Pentru participarea la oricare din actiunile eligibilile mentionate anterior, beneficiarii
indirecti (finali) nu vor plati nimic, nu li se va percepe nici o taxa.

Actiuni neeligibile:
 Cursuri de formare profesională care fac parte din programul de educație sau

sisteme de învătământ secundar i superiși or;
    Cursuri de formare profesională finanțate prin alte programe;
    Investițiile.

7. Conditii de eligibilitate
    Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili;
 Solicitantul  este  persoană  juridică,  constituită  în  conformitate  cu  legislaţia  în

vigoare în România;
 Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului de

formare profesională, dobandire de competente, informare;
    Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat;
    Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare;
 Solicitantul şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor

de asigurări sociale către bugetul de stat;
 Persoanele   care   vor   beneficia   de   activitatile   solicitantului   fac   parte   din

comunitatile minoritatilor nationale si comunitatile marginalizate din teritoriul GAL
Colinele Buzaului, in special persoanele de etnie roma.

8. Criterii de selectie
    Numarul de participanti instruiti;
    Procentul participantilor apartinand etniei rome din numarul total de participanti;
    Numarul de traineri utilizati;
    Bugetul alocat pentru fiecare participant;
    Numarul de activitati planificate.

9. Sume aplicabile si rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri nu poate depasi 22.951
euro/proiect si este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Suma totala alocata acestei masuri a fost stabilita tinand cont de numarul de
beneficiari finali - minim 25 de persoane - ce urmeaza a beneficia de aceste activitati,
de alocarea bugetara totala pe care o are GAL Colinele Buzaului si de necesitatile din
teritoriu in ceea  ce priveste persoanele apartinand  minoritatilor nationale si grupurilor
marginalizate.

10. Indicatori de monitorizare
Numarul total al participantilor instruiti - 25.



Fisa masurii M2 / 2A - Ferme mici

Denumirea masurii: Ferme mici
Codul masurii: M2/2A
Tipul masurii: Sprijin forfetar

1.  Descrierea  generala  a  masurii,  inclusiv  a  logicii de interventie a acesteia si a
contributiei  la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele
transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL

Fermele din teritoriul GAL Colinele Buzaului sunt mici, netehnologizate si productia
lor este  destinata  aproape  exclusiv  autoconsumului. De  asemenea veniturile  acestor
fermieri sunt reduse. Cresterea animalelor si pomicultura reprezinta activitati cu traditie
datorita reliefului, climei si resurselor de sol prezente: pasuni, fanete si livezi. Aceasta
masura sprijina dezvoltarea acestor ferme mici care desfasoara aceste tipuri de activitati,
inclusiv prin achizitia  de utilaje moderne si intrarea  lor pe piata, implicit  asigurand
cresterea veniturilor fermierilor.
Obiectivul de dezvoltare rurala din Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4: Obiectivul 1 -
Favorizarea competitivitatii agriculturii.
Obiectivul  specific/local  al  masurii: Dezvoltarea  exploatatiilor agricole  mici, de
subzistenta.
Masura  contributie  la  prioritatea/prioritatile  prevazute  la  art.  5,  din  Reg.  (UE)  nr.
1305/2013: Prioritatea 2 - Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a competitivitatii  tuturor
tipurilor de agricultura in toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovative si
a gestionarii durabile a padurilor.
Masura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Masura  contribuie  la  domeniile   de  interventie  2A  -   Îmbunătățirea   performanței
economice a tuturor exploatațiilor agricole i  fși acilitarea restructurării iși  modernizării
exploatațiilor, în special în vederea creșiterii participării pe piață iși  a orientării spre pia ăț ,
precum iși  a diversificării activită iț lor agricole din Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 5.
Masura contributie la obiectivele transversale prevazute la art. 5, din Reg. (UE) nr.
1305/2013: Inovare, mediu si clima.
Masura este inovativa pentru ca:

 Incurajeaza transformarea exploatatiilor agricole mici de subzistenta si autoconsum
in exploatatii comerciale care vor intra pe piata sa isi vanda in mod legal produsele
in scopul de a realiza profit care va conduce la cresterea veniturilor fermierilor si
la posibilitatea dezvoltarii exploatatiei;

    Prin criteriile de selectie incurajeaza asocierea fermierilor.
Masura are in vedere obiective legate de mediu si clima pentru ca:

 Prin sprijinirea fermelor mici se pot realiza investitii care sa conduca la reducerea
emisiilor  de gaze cu efect de sera din ferme  - achizitionarea de utilaje noi,
performante care au emisii reduse de astfel de gaze;

 Se pot realiza investitii care sa determine reducerea emisiilor de amoniac din
fermele zootehnice - facilitati si dotari moderne pentru depozitarea si gestionarea
gunoiului de grajd.

Complementaritatea cu alte masuri din SDL: -
Sinergia cu alte masuri din SDL: Masura M2/2A contribuie, prin  tipurile de actiuni
sprijinite,   la   realizarea   Prioritatii   2   -   Cresterea   viabilitatii   exploatatiilor   si   a



competitivitatii  tuturor tipurilor de  agricultura  in  toate  regiunile  si  promovarea
tehnologiilor agricole inovative si a gestionarii durabile a padurilor, prioritate cuprinsa in
SDL. La realizarea Prioritatii 2 contribuie si masura M3/2B din SDL rezultand astfel ca
masura M2/2A este sinergetica cu masura M3/2B.

2. Valoarea adaugata a masurii
Măsura contribuie la:

    stimularea si dezvoltarea agriculturii, principala activitate economică din teritoriul
GAL Colinele Buzaului;

    modernizarea si dezvoltarea exploatatiilor agricole din teritoriul GAL;
    creearea de noi locuri de muncă in teritoriul GAL Colinele Buzaului;
    incurajarea orientarii catre piata si a fiscalizarii productiei agricole.

3. Trimiteri la alte acte legislative
    Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014;
    Ordonanța Guvernului nr. 44/2008  si  Hotărârea Guvernului nr. 226/2015;
    Ghidul solicitantului si fisa măsurii 6.3 din PNDR 2014-2020.

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)
Beneficiari directi:

 Fermierii  care  au  drept  de  proprietate  i/și sau  drept  de  folosinţă  pentru  o
exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică conform  definiției
relevante   (dimensiune   economica   cuprinsa   intre  4.000 € si 7.999 € SO),   cu
excepția persoanelor fizice neautorizate;

5. Tipul de sprijin
Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor
prevazute în planul de afaceri.

6. Tipurile de actiuni eligibile si neeligibile
Tipuri de  acţiuni eligibile/neeligibile  au fost stabilite  cu respectarea prevederilor

din HG nr. 226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi
fişa tehnică a Submasurii 19.2 conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin
OMADR nr. 295/2016.
Actiuni eligibile:

 Sprijinul se acordă pentru ferma mică, cu scopul de a facilita dezvoltarea fermelor
mici pe baza  Planului de Afaceri (PA). Toate  actiunile propuse  în PA,  inclusiv
capitalul de lucru şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a
Planului de Afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

Actiuni neeligibile:
    Actiunile care nu sunt incluse in Planul de Afaceri aprobat;
    Achizitia de masini si/sau echipamente second hand;

7. Conditii de eligibilitate
 Solicitantul   trebuie   să   se   încadreze   în   categoria   microîntreprinderilor   şi

întreprinderilor mici;



 Solicitantul deţine o exploataţie agricolă - zootehnica, apicola, legumicola si/sau
pomicola - cu dimensiunea economică cuprinsă între 4.000 – 7.999 € SO (valoarea
producției standard), in teritoriul GAL Colinele Buzaului;

 Exploataţia agricolă este înregistrată, conform prevederilor legislative naționale,
cu cel puţin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului;

    Solicitantul prezintă un plan de afaceri;
    Solicitantul nu a beneficiat de sprijin anterior prin această măsură din PNDR 2014-

2020;
 Exploataţie agricolă nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul acestei

sub-măsuri prin  PNDR 2014-2020, în sensul  că exploatația nu poate fi transferată

între doi sau mai mulți fermieri, beneficiari ai sprijinului prin această măsură;
 În cazul sectorului pomicol, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar speciile

eligibile i și  suprafeţele  incluse  în  Anexa  din  Cadrul  Național  de  Implementare
aferentă STP;

 Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult nouă
luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.

8. Criterii de selectie
 Varsta solicitantului - investiţia este efectuată de un fermier cu vârsta sub 40 de

ani, la data depunerii proiectului;
    Solicitantul deţine în proprietate intreaga exploatatie agricola;
 Solicitantul este membru al unui grup de producători sau a unei asociatii, constituit

conform legii, din domeniul relevant exploatatiei (zootehnic, apicol, legumicol si/
sau pomicol);

 Exploatatia se gaseste integral pe teritoriul unei sau mai multor UAT-uri care fac
parte din zona montana;

    Nivelului de calificare în domeniul agricol al solicitantului.

9. Sume aplicabile si rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum 3/ 5 ani

(perioada de 5 ani se aplică doar pentru sectorul pomicol) iși  este de 15.000 de euro,
procentul de finan aț re nerambursabilă fiind de 100%.

Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub formă de primă în două
tran e,și  astfel:

    75% din cuantumul sprijinului la semnarea Deciziei de Finan aț re;
 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementarii corecte a

Planului de Afaceri, fără a depă iși  3/5 ani (5 ani pentru exploatatiile pomicole), de
la semnarea Deciziei de Finan aț re.

În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate
proporțional cu obiectivele nerealizate.

10. Indicatori de monitorizare
Numarul de exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti - 3.
Locuri de munca create – 1.



Fisa masurii M3 / 2B - Tineri fermieri

Denumirea masurii: Tineri fermieri
Codul masurii: M3 / 2B
Tipul masurii: Sprijin forfetar

1.  Descrierea  generala  a  masurii,  inclusiv  a  logicii de interventie a acesteia si a
contributiei  la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele
transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL

Populatia din teritoriu este imbatranita la fel ca si majoritatea celor care practica
agricultura, tinerii nu au acces la locuri de munca si prefera sa plece in strainatate sau la
oras, veniturile populatiei sunt mici, suprafata agricola este faramitata, fermele sunt
mici, netehnologizate si  destinate autoconsumului. Masura  contribuie la  ameliorarea
acestor probleme pentru ca  incurajeaza  schimbul de generatii in sectorul agricol,
incurajeaza comercializarea productiei  agricole oferind tinerilor posibilitatea obtinerii de
venituri consistente si contribuie la modernizarea si imbunatatirea dotarilor fermelor. De
asemenea determina tinerii sa ramana in zona rurala si incurajeaza crearea de exploatatii
mai mari prin comasarea exploatatiilor mici. Tipurile de exploatatii sprijinite sunt cele
care practica cresterea  animalelor si pomicultura, adica exploatatiile care valorifica
potentialul natural al teritoriului: zona de deal cu depresiuni si existenta  pasunilor si
fanetelor.
Obiectivul de dezvoltare rurala din Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4: Obiectivul 1 -
Favorizarea competitivitatii agriculturii.
Obiectivul specific/local al masurii: Incurajarea intrarii tinerilor in agricultura si innoirea
generatiilor din sectorul agricol.
Masura  contributie  la  prioritatea/prioritatile  prevazute  la  art.  5,  din  Reg.  (UE)  nr.
1305/2013: Prioritatea 2 - Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a competitivitatii  tuturor
tipurilor de agricultura in toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovative si
a gestionarii durabile a padurilor.
Masura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Masura contribuie la domeniile de interventie 2B - Facilitarea intrării în sectorul agricol
a unor fermieri calificați corespunzător șii, în special, a reînnoirii generațiilor din Reg. (UE)
nr. 1305/2013, art. 5.
Masura contributie la obiectivele transversale prevazute la art. 5, din Reg. (UE) nr.
1305/2013: Inovare, mediu si clima.
Masura este inovativa pentru ca:

 Incurajeaza transformarea exploatatiilor agricole mici, destinate autoconsumului,
in exploatatii comerciale care vor intra pe piata sa isi vanda in mod legal produsele
in scopul de a realiza profit care va conduce la cresterea veniturilor fermierilor si
la posibilitatea dezvoltarii exploatatiei;

    Incurajeaza intrarea tinerilor in agricultura, tineri care sunt mai deschisi la noile
tehnologii si inovatii din domeniu;

 Se adresează acelor activităţi agricole - zootehnie, apicultura si/sau pomicultura -
identificate  in  teritoriul  GAL  Colinele  Buzaului  conform  analizei  diagnostic  şi
analizei SWOT;

    Prin criteriile de selectie incurajeaza asocierea fermierilor;



 Prin criteriile de selectie se incurajeaza comasarea mai multor exploatatii agricole
mici.

Masura are in vedere obiective legate de mediu si clima pentru ca:
 Prin  sprijinirea  tinerilor  fermieri  se  pot  realiza  investitii  care  sa  conduca  la

reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera din ferme - achizitionarea de utilaje
noi, performante care au emisii reduse de astfel de gaze;

 Se incurajeaza investitii care sa determine reducerea emisiilor de amoniac din
fermele zootehnice - facilitati si dotari moderne pentru depozitarea si gestionarea
gunoiului de grajd.

Complementaritatea cu alte masuri din SDL: -
Sinergia cu  alte masuri  din  SDL: Masura  M3/2B contribuie, prin  tipurile  de  actiuni
sprijinite,   la   realizarea   Prioritatii   2   -   Cresterea   viabilitatii   exploatatiilor   si   a
competitivitatii  tuturor tipurilor de  agricultura  in  toate  regiunile  si  promovarea
tehnologiilor agricole inovative si a gestionarii durabile a padurilor, prioritate cuprinsa in
SDL. La realizarea Prioritatii 2 contribuie si masura M2/2A din SDL rezultand astfel ca
masura M3/2B este sinergetica cu masura M2/2A.

2. Valoarea adaugata a masurii
Măsura contribuie la:

 stimularea  si  dezvoltarea  agriculturii,  o  activitate  economică  importanta  din
teritoriul GAL Colinele Buzaului;

    modernizarea si dezvoltarea exploatatiilor agricole din teritoriul GAL;
    scaderea mediei de varsta a fermierilor din teritoriul GAL;
    creearea de noi locuri de muncă in teritoriul GAL Colinele Buzaului;
    incurajarea orientarii catre piata si a fiscalizarii productiei agricole;

3. Trimiteri la alte acte legislative
    Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014;
    Ordonanța Guvernului nr. 44/2008  si  Hotărârea Guvernului nr. 226/2015;
    Ghidul solicitantului si fisa măsurii 6.1 din PNDR 2014-2020.

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)
Beneficiari directi:

 Tanar fermier a ași  cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 (înseamnă o
persoană cu vârsta de până la 40 de ani la momentul depunerii cererii, care deține

competențele   i  și  calificările   profesionale   adecvate i  și  car e   se   stabileșite
pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca efși  al respectivei exploatații) ,
care se  instalează ca unic  efși  al unei exploatației agricole cu o  dimensiune
economica cuprinsa intre8.000 € si 29.999 € SO;

5. Tipul de sprijin
Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor
prevazute în planul de afaceri.

6. Tipurile de actiuni eligibile si neeligibile
Tipuri de acţiuni eligibile/neeligibile au fost stabilite cu respectarea prevederilor

din HG nr. 226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi



fişa tehnică a Submasurii 19.2 conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin
OMADR nr. 295/2016.
Sprijinul se acordă în vederea facilitării stabilirii tînărului fermier în baza Planului de
Afaceri (PA).
Toate  actiunile propuse în  PA, inclusiv  capitalul de lucru şi  activităţile relevante pentru
implementarea corectă a Planului de Afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura
acestora.

7. Conditii de eligibilitate
 Solicitantul   trebuie   să   se   încadreze   în   categoria   microîntreprinderilor   şi

întreprinderilor mici;
 Solicitantul deţine o exploataţie agricolă - zootehnica, apicola si/sau pomicola - cu

dimensiunea economică cuprinsă între8.000 €  şi 29.999€ S.O. (valoare producţie
standard), in teritoriul GAL Colinele Buzaului;

    Solicitantul prezintă un plan de afaceri;
 Solicitantul deține competențe șii aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una

dintre următoarele condiții:
 studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară;
   cunoșitințe în domeniul agricol dobândite prin participarea la programe de

instruire



sau

   angajamentul  de  a  dobândi  competențele  profesionale  adecvate  într-o
perioadă de grație de maximum 36 de luni de la data adoptării deciziei
individuale de acordare a ajutorului;

 În cazul sectorului pomicol, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar speciile
eligibile i și  suprafeţele  incluse  în  Anexa  din  Cadrul  Național  de  Implementare
aferentă STP.

 Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult nouă
luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;

    Solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de
la data instalării;

8. Criterii de selectie
    Solicitantul deţine în proprietate intreaga exploatatie agricola;
 Solicitantul este membru al unui grup de producători sau a unei asociatii, constituit

conform  legii,   din   domeniul   relevant  exploatatiei   (zootehnic,   apicol   si/sau
pomicol);

 Exploatatia se gaseste integral pe teritoriul unei sau mai multor UAT-uri care fac
parte din zona montana;

    Nivelului de calificare în domeniul agricol al solicitantului;
    Solicitantul practica agricultura ecologica sau acceseaza masuri de agromediu.

9. Sume aplicabile si rata sprijinului
Sprijinul  public nerambursabil  se  acordă  pentru  o  perioadă  de  maxim 3/  5  ani

(perioada de 5 ani se aplică doar pentru sectorul pomicol) iși  este de: 40.000 de euro
pentru exploatațiile cuprinse între 8.000 SO iși  29.999 SO.



Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de primă în
două tran e,și  astfel:

    75% din cuantumul sprijinului la semnarea Deciziei de Finan aț re;
 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a

planului de afaceri, fără a depă i 3/ 5 și ani (5  ani pentru exploatatiile pomicole), de
la semnarea Deciziei de Finan aț re.

În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate
proporțional cu obiectivele nerealizate.
Valoarea  sprijinului  nerambursabil  si  dimensiunea  economica  a  exploatatiei  au  fost
limitate la 40.000 euro respectiv 29.999 SO deoarece din analiza diagnostic si analiza
SWOT a rezultat  ca in  teritoriul GAL Colinele Buzaului  exista in proportie covarsitoare
exploatatii agricole mici a caror productie este orientata catre autoconsum.
Prin aceasta masura se urmareste sprijinirea dezvoltarii tocmai acestor exploatatiilor mai
mici care astfel sa fie ajutate sa poata incepe sa isi comercializeze produsele pe piata si
astfel sa creasca veniturile tinerilor fermieri.

10. Indicatori de monitorizare
Numarul de exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti - 3.
Locuri de munca create – 3.



Fisa masurii M4 / 6A - Sprijin pentru demararea de activitati neagricole

Denumirea masurii: Sprijin pentru demararea de activitati neagricole
Codul masurii: M4/6A
Tipul masurii: Sprijin forfetar

1.  Descrierea  generala  a  masurii,  inclusiv  a  logicii de interventie a acesteia si a
contributiei  la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele
transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL

Printre problemele  majore ale  teritoriului se  regasesc si lipsa locurilor de munca,
excesul de forta de munca, preponderenta activitatilor agricole (chiar daca nedeclarate)
in teritoriu, veniturile  reduse, gradul de saracie ridicat din majoritatea localitatilor si
servicii medicale slab dezvoltate cu cabinete medicale dotate necorespunzator.

Oportunitatile sunt legate de existenta unui specific local (traditii, obiceiuri si
produse traditionale) bine definit, de existenta si pastrarea unor mestesuguri traditionale
(cioplitul pietrei, prelucrarea lemnului, impletiturile, etc.) si de valorificarea potentialului
cultural, de patrimoniu si natural al zonei.

Masura M4/6A  contribuie atat  la rezolvarea  tuturor acestor probleme, in special
lipsa locurilor de munca si diversificarea activitatilor economice pe partea neagricola, cat
si la valorificarea oportunitatilor prin incurajarea turismului,  agroturismului si
mestesugurilor.
Obiectivul de dezvoltare rurala din Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4: Obiectivul 3 -
Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale,
inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca.
Obiectivul specific/local al masurii: Diversificarea activitatilor economice din teritoriului
GAL si crearea de locuri de munca.
Masura  contributie  la  prioritatea/prioritatile  prevazute  la  art.  5,  din  Reg.  (UE)  nr.
1305/2013: Prioritatea 6 - Promovarea incluziunii sociale, reducerea saraciei si dezvoltare
economica in zonele rurale.
Masura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Masura contribuie la domeniul de interventie 6A - Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi
a dezvoltării de întreprinderi mici, precum şi crearea de locuri de muncă din Reg. (UE) nr.
1305/2013, art. 5.
Masura contributie la obiectivele transversale prevazute la art. 5, din Reg. (UE) nr.
1305/2013: Inovare, mediu si clima.
Masura este inovativa pentru ca:

 Sprijina crearea de noi activitati economice (neagricole) in teritoriul GAL Colinele
Buzaului, activitati care  vor mari  oferta de locuri  de  munca, vor diversifica
activitatea economica  si vor incuraja  adoptarea de  tehnologii si  metode de lucru
noi;

    Incurajeaza dezvoltarea agroturismului in teritoriul GAL care acopera o zona ce se
preteaza acestui tip de activitate datorita obiectivelor turistice existente;

 Creste  veniturile  locuitorilor  si  sporeste  atractivitatea  satelor  din  cadrul  GAL
Colinele Buzaului.



Masura are in vedere obiective legate de mediu si clima pentru ca:
 Sprijina   investiţiile   pentru   producerea   i  și  utilizarea   energiei   regenerabile,

prelucrarea deșieurilor si a reziduurilor, investitii  ce  contribuie la  diminuarea
efectelor schimbarilor climatice;

 Activitatile  de  agroturism  sprijinite  implica  realizarea  unei  forme  de  turism
prietenoasa cu mediul care sa contribuie la protejarea si promovarea biodiversitatii
din cele 2 situri Natura 2000 aflate in teritoriul GAL: situl "Vulcanii Noroiosi de la
Paclele Mari si Paclele Mici" si situl "Lunca Buzaului".

Complementaritatea cu alte masuri din SDL: -
Sinergia cu alte masuri din SDL: Masura M4/6A contribuie, prin  tipurile de actiuni
sprijinite, la realizarea Prioritatii 6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei iși
a  dezvoltării  economice  în  zonele  rurale,  care  este  cuprinsa  in  SDL.  La  realizarea
Prioritatii  6  contribuie  si  masurile  M5/6A,  M6/6B,  M7/6B  si  indirect  M1/1A  din  SDL
rezultand astfel ca masura M4/6A este sinergetica cu masurile M5/6A, M6/6B, M7/6B si
M1/1A.

2. Valoarea adaugata a masurii
Măsura contribuie la:

    Crearea de noi locuri de munca in teritoriul GAL;
    Diversificarea activitatilor economice din teritoriu;
    Reducerea dependentei de agricultura;
    Cresterea veniturilor locuitorilor din zona si reducerea saraciei;
    imbunatatirea serviciilor din mediul rural.

3. Trimiteri la alte acte legislative
    Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014;
    Ordonanță de Urgență nr. 44/2008
    Ordonanța de Urgență nr. 142/2008
    Hotărârea Guvernului nr. 226/2015;
    Ghidul solicitantului pentru măsura 6.2 din PNDR 2014-2020.

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)
Beneficiari directi:

 Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care î iși  diversifică activitatea prin
înfiin aț rea   unei   activități   non -agricole   în   spațiul   rural   pentru   prima
dată. Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;

 Micro-întreprinderi iși  întreprinderi mici existente din spațiul rural, care î iși  propun
activități non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării
pentru sprijin;

 Micro-întreprinderi iși  întreprinderi mici noi, înfiin atț e în anul depunerii aplicației
de finan aț re sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfă urși at

activități până în momentul depunerii acesteia (start -ups).

5. Tipul de sprijin
Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finan aț rea de noi activități non 
- agricole în mediul rural pe baza unui plan de afaceri.



6. Tipurile de actiuni eligibile si neeligibile
Tipuri de  acţiuni eligibile/neeligibile  au fost stabilite  cu respectarea prevederilor

din HG nr. 226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi
fişa tehnică a Submasurii 19.2 conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin
OMADR nr. 295/2016.
Actiuni eligibile:

    Sprijinul se acordă pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de Afaceri.
Toate  cheltuielile  propuse  în  Planul  de  Afaceri, inclusiv capitalul  de  lucru  şi
capitalizarea întreprinderii şi activităţile relevante pentru implementarea corectă
a Planului de Afaceri aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

Tipurile de actiuni eligibile sunt (lista de mai jos nu este exhaustiva):
    Investiții pentru producerea șii comercializarea produselor non-agricole, cum ar fi:

   fabricarea  produselor  textile,  îmbrăcăminte,  articole  de  marochinărie,
articole de hărtie iși  carton;

   activități de prelucrare a produselor lemnoase;
   industrie  metalurgică,  fabricare  construcții  metalice,  ma ini, și  utilaje  

i și echipamente;
   fabricarea de mobila;
   producerea de produse electrice, electronice, șii metalice, ma ini,și  utilaje 

i și echipamente, producția de carton etc;
    Investiții legate de furnizarea de servicii, cum ar fi:

   Servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;
   Servicii de reparații ma ini,și  unelte, obiecte casnice;
   Servicii de consultanță, contabilitate, juridice, audit;

   Servicii de depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi;
   Servicii de intreţinere şi reparare a autovehiculelor;

 Investiții pentru construirea, dotarea, modernizarea , extinderea de agropensiuni si
alte  unităţi  de  primire  turistică, investitii  in activități  de  agrement/recreative
(piscine, terenuri de fotbal, terenuri de tenis, trasee turistice; parcuri tematice de
tip  paint-ball, etc; centre  închiriere  echipamente  sportive –biciclete, ATV-uri,
undițe, etc;), investitii in restaurante si alte servicii de alimentatie;

Actiuni neeligibile:
 Nu sunt eligibile activitati ce prevad achiziționarea de utilaje i și  echipamente

agricole  aferente  activității  de prestare de servicii  agricole, în  conformitate  cu
Clasificarea Activităților din Economia Națională, precum  iși  producerea iși
comercializarea produselor din Anexa I din Tratat;

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

sprijinite prin măsură;
 Sediul social i/sauși  punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul

rural, in teritoriul GAL Colinele Buzaului, iar activitatea va fi desfă urși ată în spațiul
rural;

 Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data
deciziei de acordare a sprijinului.



8. Criterii de selectie
    Numarul de locuri de munca nou create;
 Proiecte   ce   prevad   investiţiile   pentru   producerea   i  și  utilizarea   energiei

regenerabile, prelucrarea deșieurilor si a reziduurilor, protectia  mediului si
combaterea schimbarilor climatice;

    Proiecte ce prevad investitii in activităţi de furnizare de servicii pentru populația
din teritoriul GAL Colinele Buzaului;

 Proiecte  ce  prevad  investitii  in  activități  agroturistice/turistice  desfă urși ate  în
zonele cu potențial turistic ridicat/a rii naturale protejate, care au fost stabilite
în conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 142/2008 privind aprobarea Planului
de amenajare a teritoriului național;

    Proiecte ce prevad investitii in activitati mestesugaresti si de artizanat.

9. Sume aplicabile si rata sprijinului
Cuantumul  sprijinului   este  de  50.000  de  euro/proiect,   cu  posibilitatea  majorării
sprijinului  la  valoarea de 70.000 de euro/proiect în  cazul activităților de producție,
servicii medicale, sanitar-veterinare i deși  agroturism.
Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R (CE) nr.1407/2013 cu privire la
sprijinul de minimis i nu va deși pă iși  200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.
Sprijinul se va acorda, sub formă de primă, în două tranşe astfel:

    70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finan aț re;
 30% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a

planului de afaceri, fără a depă i și cinci ani de la semnarea deciziei de finan aț re.
Perioada  de  implementare  a  Planului  de  Afaceri  este  de  maximum  5  ani  si  include
controlul implementării corecte precum i plși ata ultimei tran e.și
În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate
proporțional cu obiectivele nerealizate.

10. Indicatori de monitorizare
Locuri de munca create - 2.



Fisa masurii M5 / 6A - Sprijin pentru desfasurarea de activitati neagricole

Denumirea masurii: Sprijin pentru desfasurarea de activitati neagricole
Codul masurii: M5/6A
Tipul masurii: Investitii

1.  Descrierea  generala  a  masurii,  inclusiv  a  logicii de interventie a acesteia si a
contributiei  la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele
transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL

Printre problemele  majore ale teritoriului se  regasesc si lipsa locurilor de munca,
excesul de forta de munca, veniturile reduse, gradul de saracie ridicat din majoritatea
localitatilor si  servicii  medicale  slab  dezvoltate  cu  cabinete  medicale  dotate
necorespunzator.

Oportunitatile sunt legate de existenta unui specific local (traditii, obiceiuri si
produse traditionale) bine definit, de existenta si pastrarea unor mestesuguri traditionale
(cioplitul pietrei, prelucrarea lemnului, impletiturile, etc.) si de valorificarea potentialului
cultural, de patrimoniu si natural al zonei.

Masura M4/6A  contribuie atat  la rezolvarea  tuturor acestor probleme, in special
lipsa locurilor de munca si cresterea veniturilor, cat si la valorificarea oportunitatilor prin
incurajarea turismului, agroturismului si mestesugurilor.
Obiectivul de dezvoltare rurala din Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4: Obiectivul 3 -
Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale,
inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca.
Obiectivul specific/local al masurii: Diversificarea activitatilor economice din teritoriului
GAL si crearea de locuri de munca.
Masura  contributie  la  prioritatea/prioritatile  prevazute  la  art.  5,  din  Reg.  (UE)  nr.
1305/2013: Prioritatea 6 - Promovarea incluziunii sociale, reducerea saraciei si dezvoltare
economica in zonele rurale.
Masura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Masura contribuie la domeniul de interventie 6A - Facilitarea diversificării, a înființări iși
a dezvoltării de întreprinderi mici, precum iși  crearea de locuri de muncă din Reg. (UE) nr.
1305/2013, art. 5.
Masura contributie la obiectivele transversale prevazute la art. 5, din Reg. (UE) nr.
1305/2013: Inovare, mediu si clima.
Masura este inovativa pentru ca:

    Sprijina crearea/dezvoltarea activitatilor economice neagricole din teritoriul GAL
Colinele  Buzaului,  activitati  care  vor  mari  oferta  de  locuri  de  munca,  vor
diversifica activitatea economica si vor incuraja adoptarea de tehnologii si metode
de lucru noi;

 Incurajeaza dezvoltarea agroturismului in teritoriul GAL care acopera o zona ce se
preteaza acestui tip de activitate datorita obiectivelor turistice existente;

 Creste  veniturile  locuitorilor  si  sporeste  atractivitatea  satelor  din  cadrul  GAL
Colinele Buzaului.

Masura are in vedere obiective legate de mediu si clima pentru ca:
 Sprijina   investiţiile   pentru   producerea   i  și  utilizarea   energiei   regenerabile,

prelucrarea deșieurilor si a reziduurilor, investitii ce contribuie la diminuarea 
efectelor schimbarilor climatice;



 Activitatile  de  agroturism  sprijinite  implica  realizarea  unei  forme  de  turism
prietenoasa cu mediul care sa contribuie la protejarea si promovarea biodiversitatii
din cele 2 situri Natura 2000 aflate in teritoriul GAL: situl "Vulcanii Noroiosi de la
Paclele Mari si Paclele Mici" si situl "Lunca Buzaului".

Complementaritatea cu alte masuri din SDL: -
Sinergia cu alte masuri din SDL: Masura M5/6A contribuie, prin  tipurile de actiuni
sprijinite, la realizarea Prioritatii 6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei iși
a  dezvoltării  economice  în  zonele  rurale,  care  este  cuprinsa  in  SDL.  La  realizarea
Prioritatii  6  contribuie  si  masurile  M4/6A,  M6/6B,  M7/6B  si  indirect  M1/1A  din  SDL
rezultand astfel ca masura M5/6A este sinergetica cu masurile M4/6A, M6/6B, M7/6B si
M1/1A.

2. Valoarea adaugata a masurii
Măsura contribuie la:

    Crearea de noi locuri de munca in teritoriul GAL;
    Diversificarea activitatilor economice din teritoriu;
    Reducerea dependentei de agricultura;
    Cresterea veniturilor locuitorilor din zona si reducerea saraciei;
    imbunatatirea serviciilor din mediul rural.

3. Trimiteri la alte acte legislative
    Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014;
    Hotărârea Guvernului nr. 226/2015;
    Ordonanță de urgență nr. 44/2008
    Ordonanța de Urgență nr. 142/2008
    Ghidul solicitantului pentru măsura 6.4 din PNDR 2014-2020.

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)
Beneficiari directi:

 Micro-întreprinderi iși  întreprinderi non-agricole mici existente iși  nou înfiin atț e din
spațiul rural;

 Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care î iși  diversifică activitatea de
bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în zona rurală în cadrul
întreprinderii deja existente.

5. Tipul de sprijin
    Rambursare costurilor eligibile suportate i plși ătite efectiv de beneficiar.
 Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții

echivalente  corespunzătoare procentului de  100 %  din valoarea avansului, în
conformitate cu art. 45 (4) i și art 63 ale Reg. (UE) 1305/2013.

6. Tipurile de actiuni eligibile si neeligibile
Tipuri de acţiuni eligibile/neeligibile au fost stabilite cu respectarea prevederilor 

din HG nr. 226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi
fişa tehnică a Submasurii 19.2 conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin 
OMADR nr. 295/2016.



Actiuni eligibile (lista de mai jos nu este exhaustiva):
    Investiții pentru producerea iși  comercializarea produselor non-agricole, cum ar fi:

   fabricarea  produselor  textile,  îmbrăcăminte,  articole  de  marochinărie,
articole de hărtie iși  carton;

   activități de prelucrare a produselor lemnoase;
   industrie  metalurgică,  fabricare  construcții  metalice,  ma ini, și  utilaje  

i și echipamente;
   fabricare de mobila;
   producerea de produse electrice, electronice, șii metalice, ma ini,și  utilaje 

i și echipamente, producția de carton etc;
    Investiții legate de furnizarea de servicii, cum ar fi:

   Servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;
   Servicii de reparații ma ini,și  unelte, obiecte casnice;
   Servicii de consultanță, contabilitate, juridice, audit;
   Servicii de depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi;
   Servicii de intreţinere şi reparare a autovehiculelor;

 Investiții pentru construirea, dotarea, modernizarea , extinderea de agropensiuni si
alte  unităţi  de  primire  turistică, investitii  in activități  de  agrement/recreative
(piscine, terenuri de fotbal, terenuri de tenis, trasee turistice; parcuri tematice de
tip  paint-ball, etc; centre  închiriere  echipamente  sportive –biciclete, ATV-uri,
undițe, etc;), investitii in restaurante si alte servicii de alimentatie;

Actiuni neeligibile:
    Prestarea de servicii agricole;
    Procesarea iși  comercializarea produselor prevăzute în Anexa 1 din Tratat;
    Producția de electricitate din biomasă ca i și activitate economică.

7. Conditii de eligibilitate
 Investiția   trebuie   să   se   încadreze   în   cel   puțin   unul   din   tipurile   de

activități sprijinite prin măsură;
    Localizarea proiectului pentru care se solicită finan aț re trebuie să fie în spațiul

rural, in teritoriul GAL Colinele Buzaului;
 Solicitantul  trebuie  să  demonstreze  capacitatea  de  a  asigura  cofinan aț rea

investiției;
 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demon strată pe baza

prezentării unei documentații tehnico-economice;
 Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare

privind ajutorul de stat  pentru salvarea  şi restructurarea  întreprinderilor în
dificultate;

    Investiția v a fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului iși
dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului.

8. Criterii de selectie
    Numarul de locuri de munca nou create;
 Proiecte   ce   prevad   investiţiile   pentru   producerea   i  și  utilizarea   energiei

regenerabile, prelucrarea deșieurilor si a reziduurilor, protectia mediului si 
combaterea schimbarilor climatice;



 Proiecte ce determina diversificărea activității agricole a fermierilor/membrilor
gospodăriei agricole către activități non agricole;

 Proiecte ce prevad investitii in activităţi de furnizare de servicii pentru populația
din teritoriul GAL Colinele Buzaului;

    Proiecte  ce  prevad  investitii  in  activități  agroturistice/turistice  desfă urși ate  în

zonele cu potențial turistic ridicat/arii na turale protejate, care au fost stabilite
în conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 142/2008 privind aprobarea Planului
de amenajare a teritoriului național.

 Proiecte realizate de solicitanti cu experienta - au derulării activităților anterioare
si dovedesc o bună gestionare a activității economice;

    Proiecte ce prevad investitii in activitati mestesugaresti si de artizanat.

9. Sume aplicabile si rata sprijinului
Sprijin public nerambursabil va fi cuprins intre 5.000 si 200.000 euro/proiect si va
respecta  prevederile  R  1407/2013  cu  privire  la  sprijinul  de  minimis i și  nu  va  depășii
200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.
Proiectele  din  cadrul  acestei  masuri  sunt  din  categoria  operatiunilor  generatoare  de
profit.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 90% din cuantumul cheltuielilor
eligibile.

10. Indicatori de monitorizare
Locuri de munca create - 6.



Fisa masurii M6 / 6B - Investitii in infrastructura sociala

Denumirea masurii: Investitii in infrastructura sociala
Codul masurii: M6/6B
Tipul masurii: Investitii

1.  Descrierea  generala  a  masurii,  inclusiv  a  logicii de interventie a acesteia si a
contributiei  la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele
transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL

Infrastructura medicala si sociala deficitara si dotata necorespunzator (de exemplu
centre de zi pentru copii, puncte/centre care sa asigure ingrijirea medicala la domiciliu) si
serviciile sociale aproape inexistente cuplate cu o populatie imbatranita, cu venituri mici
si cu existenta unor grupuri de persoane devaforizate si marginalizate, aflate în risc de
sărăcie sau excluziune socială reprezinta realitatile si neajunsurile din teritoriu pe care
investitiile ce se pot realiza in cadrul aceastei masuri le pot ameliora.

Prin implementarea acestei masuri GAL Colinele Buzaului are in vedere evitarea si
combaterea segregarii  in cadrul  comunitatilor locale in  ceea  ce  priveste grupurile
vulnerabile: minoritatile, in special persoanele de etnie roma, si alte grupuri defavorizate/
marginalizate. In acest sens beneficiarii care solicita finantare in cadrul  acestei masuri
trebuie sa se asigure ca implementarea proiectele pe care le depun nu conduce la aparitia
segregarii in comunitatile respective ci evita aparitia acestui fenomen.

Masura  M6/6B  este  o  masura  de  infrastructură  socială  care  va  fi  lansata  cu
prioritate, in cadrul primului apel de selectia lansat de GAL Colinele Buzaului, asa cum
este evidențiat si în planul de acțiune al GAL-ului.

In carul masurii M6/6B nu vor fi finan atț e infrastructuri de tip rezidențial. 
Obiectivul  de dezvoltare rurala din Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4: Obiectivul 3 -
Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale,
inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca.
Obiectivul specific/local al masurii: Imbunatatirea infrastructurii sociale si accesului la
serviciile sociale in special pentru batrani, bolnavi, copii si alte categorii defavorizate.
Masura  contributie  la  prioritatea/prioritatile  prevazute  la  art.  5,  din  Reg.  (UE)  nr.
1305/2013: Prioritatea 6 - Promovarea incluziunii sociale, reducerea saraciei si dezvoltare
economica in zonele rurale.
Masura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Masura contribuie la domeniul de interventie  6B - Încurajarea dezvoltării locale în
zonele rurale din Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 5.
Masura contributie la obiectivele transversale prevazute la art. 5, din Reg. (UE) nr.
1305/2013: Inovare.
Masura este inovativa pentru ca:

 Asigura îmbunătățirea șii accesibilizarea serviciilor locale de asistență socială în
mediul rural;

    Asigura crearea/dezvoltarea unităților de îngrijire medicală şi asistenţă socială la
domiciliu in teritoriul GAL Colinele Buzaului;

 Unitatile de ingrijire medicala la domiciliu vor deservi mai multe localitati din
componenta GAL Colinele Buzaului;



 Asigurarea  accesului  la  servicii  medicale  si  sociale  pentru  batranii  pentru
persoanele  bolnave,  cele  cu  dizabilitati  si  cele  din  zonele  izolate  sau  greu
accesibile din teritoriul GAL.

Complementaritatea cu alte masuri din SDL: -
Sinergia cu  alte masuri  din  SDL: Masura  M6/6B contribuie, prin  tipurile  de  actiuni
sprijinite, la realizarea Prioritatii 6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei iși
a  dezvoltării  economice  în  zonele  rurale,  care  este  cuprinsa  in  SDL.  La  realizarea
Prioritatii  6  contribuie  si  masurile  M4/6A,  M5/6A,  M7/6B  si  indirect  M1/1A  din  SDL
rezultand astfel ca masura M6/6B este sinergetica cu masurile M4/6A, M5/6A, M7/6B si
M1/1A.

2. Valoarea adaugata a masurii
 Măsura va contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor comunelor din zonă

prin furnizarea de servicii de asistență socială;
    Prin realizarea acestor investitii se vor crea locuri de munca in teritoriul GAL;
 Asigurarea accesului la servicii sociale pentru persoanele din grupuri vulnerabile:

batrani, persoanele bolnave, cele cu dizabilitati si cele din zonele izolate sau greu
accesibile din teritoriul GAL.

3. Trimiteri la alte acte legislative
    Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014;
    Legea nr. 197/2012;
    Legea nr. 292/2011;
    Ordonanța Gu vernului nr. 68/2003;
    Hotărârea Guvernului nr. 539/2005;
    Hotărârea Guvernului nr. 867/2015;
    Hotărârea Guvernului nr. 118/2014;
    Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr.

424/2014;
    Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr.

2126/2014;
    Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr.

67/2015.

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)
Beneficiari directi:

 Grupul  de  Actiune  Locala  Colinele  Buzaului,  entități individuale publice si/sau
private  (ONG-uri,  autoritati publice  locale,  persoane juridice private) sau
parteneriate ale acestora acreditate conform legii ca furnizori de servicii sociale si/
sau medicale iși  care îndeplinesc criteriile de eligibilitate.
In cazul in care aplica  individual pentru finantare, beneficiarul trebuie să fie
acreditat ca furnizor de servicii sociale  si/sau  medicale, iar in cazul in  care
beneficiarul aplica pentru finantare sub forma unui parteneriat este obligatoriu ca
unul dintre membrii parteneriatului sa fie acreditat  ca furnizor de servicii sociale
si/sau medicale.

Beneficiari indirecti (finali):



 Populatia din localitatile componente ale GAL Colinele Buzaului, in special copiii,
batranii, persoanele bolnave, persoanele cu dizabilitati si din zonele izolate, etc.

5. Tipul de sprijin
    Rambursare costurilor eligibile suportate i plși ătite efectiv de beneficiar.
 Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții

echivalente  corespunzătoare procentului de  100 %  din valoarea avansului, în
conformitate cu  art.  45  (4)  iși  art 63 ale Reg. (UE) 1305/2013 (numai pentru
proiectele de investitii).

6. Tipurile de actiuni eligibile si neeligibile
Tipuri de  acţiuni eligibile/neeligibile  au fost stabilite  cu respectarea prevederilor

din HG nr. 226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi
fişa tehnică a Submasurii 19.2 conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin
OMADR nr. 295/2016.
Actiuni eligibile:

 Înfiin aț rea, modernizarea şi/sau dotarea centrelor de zi pentru copii, centrelor de

zi pentru  consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii inclusiv  construirea,
modernizarea si/sau dotarea cladirilor, precum si achizitionarea de echipamente
necesare functionarii acestor centre de zi;

    Înfiin aț rea,  modernizarea  şi/sau  dotarea  centrelor/unitatilor  de  furnizare  de

servicii de asistenta medicala si/sau sociala la domiciliu; centrelor de îngrijire a
persoanelor în vârstă sau cu handicap; centrelor de zi de  asistenţă şi recuperare,
etc.  inclusiv construirea, modernizarea  si/sau dotarea  cladirilor, precum  si
achizitionarea de mijloace de transport specializate si/sau echipamente necesare
furnizarii acestor servicii.

Actiuni neeligibile:
    Achizitia de teren;
    Achizitia de cladiri;
    Achizitia de masini si/sau echipamente second hand;
    Investițiile în infrastructurile sociale de tip rezidenți al, servicii sociale cu cazare.

7. Conditii de eligibilitate
    Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 Solicitantul  sa  fie  autorizat  ca  si  furnizor  de  servicii  sociale,  pentru  tipul  de

activitate finantat prin proiect, conform legislatiei in vigoare;
 Solicitantul  este  persoană  juridică,  constituită  în  conformitate  cu  legislaţia  în

vigoare în România;
    Solicitantul sa aiba sediul si/sau punct de lucru in teritoriul GAL Colinele Buzaului;
    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;

    Solicitantii (beneficiarii) acestor proiecte se angajeaza să asigure sustenabilitatea
proiectelor din surse proprii/alte surse de finan aț re (recomandabil prin accesarea
Obiectivului specific 5.2 din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-
2020).



    Investiția să se încadreze în tipul de actiuni sprijinite prevăzute prin măsură;

    Investiția să se adres eze si sa se realizeze în teritoriul GAL Colinele Buzaului.

8. Criterii de selectie
    Numarul de locuri de munca nou create;
    Numarul de unitati administrativ-teritoriale deservite prin proiect;
    Numarul de persoane care beneficiaza de serviciile finantate prin proiect;

9. Sume aplicabile si rata sprijinului
Sprijinul nerambursabil va fi de maximum 70.000 euro/proiect iar intensitatea sprijinului
nerambursabil va fi de:

    100% din cheltuielile eligibile pentru investiții negeneratoare de venit;
 100% din cheltuielile eligibile pentru investiții generatoare de venit cu utilitate

publică;
    90% din cheltuielile eligibile pentru investiții generatoare de venit.

Suma  totala  alocata  acestei  masuri  a  fost  stabilita  tinand  cont  de  alocarea
bugetara totala pe care o are GAL Colinele Buzaului si de necesitatile din teritoriu
in legatura cu infrastructura si serviciile sociale.

10. Indicatori de monitorizare
Populatie neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite - 50 persoane



Fisa masurii M7 / 6B - Investitii pentru dezvoltarea satelor

Denumirea masurii: Investitii pentru dezvoltarea satelor
Codul masurii: M7/6B
Tipul masurii: Investitii

1.  Descrierea  generala  a  masurii,  inclusiv  a  logicii de interventie a acesteia si a
contributiei  la prioritatile strategiei, la domeniile de interventie, la obiectivele
transversale si a complementaritatii cu alte masuri din SDL

Conform  analizei  SWOT  localitatile  din  teritoriu  au  nevoie  de  servicii  publice
imbunatatite,  de modernizarea/reabilitarea sau construirea de infrastructura de baza
(drumuri, retea de apa si canalizare, spatii moderne pentru comercializarea produselor,
camine culturale), de realizarea unor zone de agrement si de petrecere a timpului liber in
vederea sporiri atractivitatii zonei si incurajarii ramanerii tinerilor la sate, de stimularea
activitatilor economice si de crearea de locuri de munca. Tipurile de investitii ce pot fi
realizate prin aceasta masura se adreseaza direct sau indirect acestor nevoi.
Obiectivul de dezvoltare rurala din Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4: Obiectivul 3 -
Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale,
inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca.
Obiectivul specific/local al masurii: Imbunatatirea calitatii vietii si a atractivitatii zonei
rurale. Imbunatatirea serviciilor publice si a infrastructurii de baza din teritoriul GAL. 
Masura  contributie  la  prioritatea/prioritatile  prevazute  la  art.  5,  din  Reg.  (UE)  nr.
1305/2013: Prioritatea 6 - Promovarea incluziunii sociale, reducerea saraciei si dezvoltare
economica in zonele rurale.
Masura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Masura contribuie la domeniul de interventie  6B - Încurajarea dezvoltării locale în
zonele rurale din Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 5.
Masura contributie la obiectivele transversale prevazute la art. 5, din Reg. (UE) nr.
1305/2013: Inovare, mediu si clima.
Masura este inovativa pentru ca:

    Dezvoltarea infrastructurii de baza la scara mica si a serviciilor locale (alimentare
cu  apa,  canalizare,  drumuri,  podete,etc.)  va  determina  cresterea  gradului  de
dezvoltare economica a teritoriului GAL Colinele Buzaului;

 Va  determina  imbunatatirea  nivelui  de  trai  si  de  confort  prin:  acces  la  apa,
canalizare,   drumuri   imbunatatite,   amenajarea/reabilitarea  de  piete  locale,
terenuri  de joaca pentru  copii, parculete, zone de agrement  etc. - ceea  ce va
determina cresterea atractivitatii zonei rurale, in special pentru tineri care astfel
vor avea un motiv in plus sa ramana in zona rurala;

    Va   contribui   la   imbunătățirea   siguranței   publice   prin   înfiin aț rea   i/sși au
modernizarea  sistemelor de supraveghere video si a rețelelor de iluminat public.

 Va contribui la dezvoltarea si la creerea de noi firme in spatiul rural, deci la
imbunatatirea  mediului de afaceri din zona si indirect la mentinerea si creerea de
locuri de munca in localitatile din teritoriu;

Masura are in vedere obiective legate de mediu si clima pentru ca:
 Investitiile in alimentarea cu apa va creste calitatea apei potabile pentru populatia

rurala;



 Investitiile  in  reteaua  de  canalizare  va  reduce  poluarea  datorata  deseurilor
menajere din gospodariile de la sate;

 Investitiile in reabilitarea drumurilor locale vor reduce cantitatea de praf ce se
ridica in aer cand sunt folosite drumuri nereabilitate.

Complementaritatea cu alte masuri din SDL: -
Sinergia cu  alte masuri  din  SDL: Masura  M7/6B contribuie, prin  tipurile  de  actiuni
sprijinite, la realizarea Prioritatii 6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei iși
a  dezvoltării  economice  în  zonele  rurale,  care  este  cuprinsa  in  SDL.  La  realizarea
Prioritatii  6  contribuie  si  masurile  M4/6A,  M5/6A,  M6/6B  si  indirect  M1/1A  din  SDL
rezultand astfel ca masura M7/6B este sinergetica cu masurile M4/6A, M5/6A, M6/6B si
M1/1A.

2. Valoarea adaugata a masurii
 Cresterea ponderii populatiei rurale din teritoriul GAL Colinele Buzaului care are

acces la infrastructura de baza moderna - alimentare cu apa potabila, canalizare,
infrastructura rutiera, piete, etc;

 Dezvoltarea infrastructurii de baza la scara mica - alimentare cu apa, canalizare,
drumuri, podete,etc. - in teritoriul GAL Colinele Buzaului;

 Incurajarea dezvoltarii mediului de afaceri local contribuind astfel la mentinerea si
creerea de locuri de munca in localitatile din teritoriu;

 Imbunatatirea nivelului de trai si a atractivitatii zonei rurale, contribuind astfel la
stoparea depopularii satelor;

    Imbunătățirea   serviciilor   publice   locale   prin   dotarea   lor   cu   utilajele   si
echipamentele necesare functionarii;

 Imbunătățirea siguranței publice prin înfiin aț rea i/sși au modernizarea   sistemelor
de supraveghere video  si a rețelelor de iluminat public.

 Dezvoltarea economica a localitatilor prin crearea/amenajarea de piete locale
unde locuitorii isi pot comercializa produsele.

3. Trimiteri la alte acte legislative
    Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014;
    Hotărârea Guvernului nr. 226/2015;
    Ghidul solicitantului pentru măsura 7.2 din PNDR 2014-2020.

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta)
Beneficiari directi:

 Autoritatile publice locale iși  asociațiile acestora, conform legislaţiei naţionale în
vigoare.

Beneficiari indirecti:
    Populatia din teritoriul GAL Colinele Buzaului.

5. Tipul de sprijin
    Rambursare costurilor eligibile suportate i plși ătite efectiv de beneficiar.
 Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții

echivalente  corespunzătoare procentului de  100 %  din valoarea avansului, în
conformitate cu art. 45 (4) i și art 63 ale Reg. (UE) 1305/2013.



6. Tipurile de actiuni eligibile si neeligibile
Tipuri de  acţiuni eligibile/neeligibile  au fost stabilite  cu respectarea prevederilor

din HG nr. 226/2015, Regulamentele (UE) nr. 1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi
fişa tehnică a Submasurii 19.2 conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin
OMADR nr. 295/2016.
Actiuni eligibile:

    Construcția, extinderea i/sși au modernizarea rețelei publice de apă;
    Construcția, extinderea i/sși au modernizarea rețelei publice de apă uzată;
    Construcția, extinderea i/sși au modernizarea rețelei de drumuri de interes local;

    Înfiin aț rea/amenajarea  spațiilor publice  de  agrement  pentru  populația  rurală
(parcuri, terenuri de joaca, piste de biciclete, terenuri de agreement, terenuri de 
sport, etc.);

    Modernizarea, reabilitarea si dotarea caminelor culturale;
    Înfiin aț rea/dezvoltarea iși  dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale

(piete, targuri, etc.);
    Înfiin aț rea i/sși au extinderea si/sau modernizarea rețelei publice de iluminat;

    Infiin aț rea i/sși au modernizarea sistemelor de supraveghere video;
 Achiziționarea utilajelor,  echipa mentelor, masinilor  necesare  functionarii

serviciilor publice locale din cadrul primăriilor;
Actiuni neeligibile:

 Investiții în infrastructura de apă/apă uzată pentru localitățile rurale care intră sub
incidența proiectelor regionale finan atț e prin POS Med iu;

 Investiții în infrastructura de apă/apă uzată pentru localitățile rurale care fac
parte din aglomerări sub 2.000 l.e.;

7. Conditii de eligibilitate
    Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiţiei

pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;
    Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată;
 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sp rijin

prevăzute prin sub-măsură;
    Investiția să se realizeze în spațiul rural, in teritoriul GAL Colinele Buzaului;
 Investiția   trebuie   să   fie   în   corelare   cu   orice   strategie   de   dezvoltare

națională/regională/județeană/locală  aprobată,  corespunzătoare domen iului   de
investiții;

    Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General;
 Investiția   trebuie   să   demonstreze necesitatea, oportunitatea i  și  potențialul

economic al acesteia;
    Investiția în infrastructura de apă /apă uzată trebuie să se realizeze în lo calități

rurale care fac parte din aglomerări între 2.000 - 10.000 l.e.;
    Investiția în infrastructura de apă/apă uzată să fie în conformitate cu Master

Planurile aprobate pentru apă/apă uzată;
 Proiectul de investiții în infrastructura de apă/apă uzată tr ebuie să dețină 

avizul Operatorului Regional ce atestă funcționalitatea sistemului i și conformitatea 
pentru soluția de funcționare;



 Investiția  în  sistemul  de  alimentare  cu  apă  trebuie  să  se  realizeze  în  mod

obligatoriu împreună cu rețeaua de apă uzată, dac ă aceasta nu există.

8. Criterii de selectie
    Populatie neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite;
    Proiecte de investitii in infrastructura culturala;
 Proiecte  de  investitii  in  infrastructura  de  drumuri  care  asigura  legatura  cu

principalele cai rutiere (drumuri judetene,nationale) sau feroviare.
    Proiecte de investitii in infrastructura de agrement si de petrecere a timpului liber;
 Proiecte   de   investitii   in   realizarea/reabilitarea/modernizarea   spatiilor   de

comercializare a produselor (piete, targuri, etc.);
    Proiecte de investitii in infrastructura de alimentare cu apa sau in reteaua de

canalizare.
    Numarul de locuri de munca create;
 Proiecte care prevad investitii care contribuie la protectia mediului si combaterea

schimbarilor climatice.

9. Sume aplicabile si rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri nu va depasi 200.000
euro/proiect si va reprezenta:

    100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit;
 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru investiții generatoare de venit cu

utilitate publică
    90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru investiții generatoare de venit
    de până la 100% în cazul proiectelor de apă/apă uzată, sub rezerva aplicării art.

61 din R (UE) nr. 1303/2013.

10. Indicatori de monitorizare
Populatie neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite - 2.000 locuitori.



CAPITOLUL VI: Descrierea complementaritatii si/sau contributiei la obiectivele altor
strategii relevante (nationale, sectoriale, regionale, judetene etc.)

In cadrul procesului de realizare a Strategiei de Dezvoltare Locala a teritoriului GAL
Colinele Buzaului s-a avut in vedere si modalitatea in care obiectivele si masurile incluse
in acesta strategie sunt complementare si compatibile cu obiectivele si directiile de
actiune ale altor strategii de dezvoltare relevante pentru zona acoperita de GAL.

Principalele strategii de dezvoltare avute in vedere au fost:
    Strategia de Dezvoltare Durabila si Planul de Actiuni ale Judetului Buzau

2014-2020;
    Geoparcul Tinutul Buzaului – Directii de Dezvoltare Socio-Economica;
    Planul de Dezvoltare Durabila a Judetului Prahova in Perioada 2014-2020. 

Strategia de Dezvoltare Durabila si Planul de Actiuni ale Judetului Buzau 2014-2020
are in vedere o dezvoltare a a judetului concentrata pe o serie de proiecte si directii de
actiune: populatie, sanatate si  asistenta  sociala, infrastructura  si  utilitati, mediul si

protectia  mediului inconjurator, turism  si dezvoltarea  mediului economic si de afaceri1,
care se reagasesc si in masurile si tipurile de investitii ce pot fi accesate prin strategia
GAL Colinele Buzaului.

Astfel, in ceea ce priveste populatia, sanatatea si infrastructura sociala, strategia
judeteana propune o serie de proiecte ce au ca obiecte: consolidarea accesului la ingrijiri
si aisitenta medicala de calitate, inclusiv prin dezvoltarea de servicii de ingrijire medicala
si sociala integrate, la nivelul comunitatii locale, cu accent asupra serviciilor prestate in
ambulatoriu (la domiciliul persoanelor  bolnave)  si construirea de centre de asistenta
medico-sociale si de  centre de permanenta in localitati din  zona rurala a judetului. Un
obiectiv similar este indeplinit si prin accesarea, la nivelul GAL Colinele Buzaului, a
masurii destinata  infrastructurii sociale – M6/6B prin  care pot fi dezvoltate serviciile  de
asistenta medicala, in special cele la domiciliu, si centre de zi pentru copii in localitatile
din teritoriul GAL.

Strategia  de   dezvoltare   a  judetului   Buzau  acorda  o  importanta  deosebita
dezvoltarii infrastructurii si utilitatilor din judet, in special prin reabilitarea unor drumuri
judetene. In acest  sens, in strategia GAL, se poate accesa  masura  dedicata  crearii si
modernizarii/reabilitarii infrastructurii de baza si a serviciilor publice din teritoriul GAL –
M7/6B. Prin aceasta masura comunele din teritoriu pot  accesa fonduri nerambursabile
pentru reabilitarea/mentenanta drumurilor locale  (satesti  si  comunale)  care sa  asigure
legatura cu aceste drumuri judetene. De asemenea pot fi realizate si investitii in alte
tipuri  de infrastructura: reabilitarea  caminelor culturale, extinderea  retelelor de
alimentare  cu  apa  si  de  canalizare, modernizarea  spatiilor destinate  comercializarii
produselor locale, etc.

Strategia judetului Buzau este axata pe dezvoltarea facilitatilor de producere a
energiei regenerabile, verzi si pe reducerea poluarii. In SDL-ul GAL Colinele Buzaului 5 din
cele 7 masuri propuse implica si actiuni care au in vedere obiective de mediu si clima:
M2/2A, M3/2B – se pot  achizitiona utilaje  agricole noi si performante  care  au o emisie
redusa de gaze cu efect de sera; M4/6A, M5/6A - sprijina investiţiile pentru producerea iși
utilizarea  energiei  regenerabile,  prelucrarea  de eurilși or  si  a  reziduurilor,  investitii  ce

1 Strategia de Dezvoltare Durabila si Planul de Actiuni ale Judetului Buzau 2014-2020, Capitolul 4 
- Planul de actiuni (in functie de principalele directii de dezvoltare si analiza SWOT).



contribuie la diminuarea efectelor schimbarilor climatice si activitatile de agroturism care
implica  realizarea  unei forme de turism  prietenoasa  cu mediul care sa  contribuie la
protejarea si promovarea biodiversitatii din teritoriu; M7/6B - investitiile in alimentarea
cu apa va creste calitatea apei potabile pentru populatia rurala iar investitiile in reteaua
de canalizare va reduce poluarea datorata deseurilor menajere din gospodarii.

Mediul economic si de afaceri va fi dezvoltat in judet prin promovarea spiritului
antreprenorial si  prin incurajarea  crearii  de noi intreprinderi. Doua  dintre masurile din
strategia  GAL,  M4/6A  si  M5/6A,  incurajeaza  spiritul  antreprenorial  prin  acesarea  de
fonduri pentru realizarea de investitii in domeniul neagricol ce  conduce la crearea si
dezvoltarea  de intreprinderi in zona  rurala  si la  crearea  de locuri de munca. Mediul
economic este sprijinit, in sectorul agricol, prin alte 2 masuri, M2/2A si M3/2B, care de
asemenea incurajeaza crearea de noi intreprinderi (ferme) in mediul rural.

Turismul este o alta directie foarte importanta de dezvoltare a judetului Buzau
prin proiecte  care implica dezvoltarea serviciilor si infrastructurii  turistice si  crearea de
locuri de munca in acest domeniu. Astfel se vor organiza festivaluri dedicate produselor
traditionale si mestesugurilor (de exemplu carnatii de plescoi din comuna Berca) si va fi
creat un mic centru de agrement in zona Vulcanilor Noroiosi din Scortoasa. Cele 2 masuri
din  SDL, M4/6A si  M5/6A, care sprijina  activitatile  neagricole, incurajeaza si  investitii
realizate in dezvoltarea infrastructurii si serviciilor turistice si agroturistice (agropensiuni,
restaurante, zone de agrement).

Geoparcul  Tinutului  Buzaului  este  un  instrument  ce  urmareste  conservarea,
promovarea si valorificarea specificului local, adica a patrimoniului natural, cultural,
istoric si arhitectural pentru sustinerea dezvoltarii sociale si economice a localitatilor.

Teritoriul Geoparcului include 16 localitati din care 7 fac parte si din GAL Colinele
Buzaului: Berca, Bozioru, Braesti, Canesti, Cozieni, Odaile si Scortoasa.

Pentru dezvoltarea  acestui teritoriu sunt  propuse a  fi implementate o  serie de
proiecte  ce  vizeaza:  valorificarea  produselor  locale  traditionale,  intarirea  identitatii
locale,   dezvoltarea   turismului   local,   sprijinirea   spiritului   antreprenorial   si   a

intreprinderilor din sectorul turistic local2. Aceste deziderate sunt compatibile cu masurile
propuse de GAL care incurajeaza dezvoltarea agriculturii specifice  locale (cresterea
animalelor si pomicultura), M2/2A si M3/2B si cu masurile care  incurajeaza turismul,
agroturismul si mestesugurile traditionale din teritoriu – M4/6A si M5/6A.

In ceea ce priveste strategia de dezvoltare a judetului Prahova esprimata prin
Planul   de  Dezvoltare  Durabila  a  Judetului   Prahova  in  Perioada  2014-2020  acesta
urmareste, in general, aceleasi directii si obiective de dezvoltare ca strategia judetului
Buzau: dezvoltarea infrastructurii, protectia mediului si energia regenerabila, sanatate si
asistenta sociala, dezvoltarea turismului3, etc.

2 Geoparcul Tinutul Buzaului – Directii de Dezvoltare Socio-Economica, Teme de proiecte;
3 Planul de Dezvoltare Durabila a Judetului Prahova in Perioada 2014-2020, Capitolul XI - Prioritatile
de dezvoltare pentru perioada 2014-2020.



CAPITOLUL VII: Descrierea planului de actiune

Obiectivul   principal   al  Grupului   de   Actiune   Locala   Colinele   Buzaului   este
dezvoltarea teritoriului acoperit prin implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala si in
acest  sens propunem planul de actiune, aferent  perioadei de implementare a SDL,
aproximativ 15 semestre - de la data semnarii  contractului de finantare pana la sfarsitul
anului 2023, descris mai jos.

Responsabili pentru implementarea strategiei de dezvoltare locala vor fi angajatii 
GAL  conform  organigramei  si  a  fiselor  de  post,  serviciile  externalizate  (dupa  caz),
partenerii si organele de conducere ale GAL Colinele Buzaului.

Principalele activitati ce vor fi realizate de GAL Colinele Buzaului sunt:
 Activitati  de  animare  -  au  drept  obiectiv  principal  promovarea  si

informarea  actorilor din  teritoriu (cetateni, potentiali  beneficiari,
antreprenori, autoritati publice, asociatii, etc.) cu privire la fondurile ce
pot fi accesate prin GAL, in vederea mobilizarii publicului ţintă sa depuna
proiecte. Activitatea de animare se va realiza utilizand o  gama  larga de
mijloace si modalitati: angajatii GAL cu responsabilitati in aceast domeniu,
servicii externalizate (daca este cazul), întâlniri  iși  evenimente publice
organizate de GAL, mass media locală (presa scrisa, radio, TV) pagina web a
GAL, pliante, afise i pși ublicații, etc.

    Pregătirea,  lansarea  si  derularea  apelurilor  de  selec iți e.  GAL  Colinele
Buzaului isi propune deschiderea unor sesiuni de depunere a proiectelor (cu
durate  limitate  sau  permanente  - pana  la  epuizarea  fondurilor)  pentru
masurile cuprinse in  strategie. Apelul de selectie (ce va  contine toate
informatiile necesare beneficiarilor pentru depunerea proiectelor la GAL) va
fi elaborat de catre compartimentul administrativ al GAL, va fi aprobat de
catre Consiliul Director si va fi publicat pe site-ul GAL. De asemenea lansarii
apelului  de   selectie   i  se   va  face   publicitate   in  teritoriu   de   catre
responsabilul cu animarea, prin intermediul mass-media, fluturasi, afise,
etc.

    Analiza, evaluarea și selec iți a proiectelor . Aceasta activitate va fi realizata
de catre angajatii GAL  cu atributii in acest sens, consultanti externi (daca
este cazul), membrii Comitetului de Selectie si ai Comisiei de Solutionare a
Contestatiilor (daca este cazul). Procedura ce sta la baza acestei activitati
este descrisa in Capitolul XI.

    Monitorizarea și evaluarea implementării strategiei ;
 Verificarea conformitățiii cererilor de plată pentru proiectele selectate si

contractate;
    Monitorizarea proiectelor contractate;
 Intocmirea cererilor de plată, dosarelor de achizi iți i aferente costurilor

de func iți onare și animare;
    Contabilitate;
    Audit.

Pentru realizarea tuturor actiunilor prezentate in plan, GAL Colinele  Buzaului are
nevoie de resurse financiare ce vor fi alcatuite din:

 Bugetul alocat cheltuielilor de functionare si animare conform planului de
finantare aprobat;



    Resurse externe ce pot fi alcatuite din:
  Cotizatiile membrilor;
  Donatii, sponsorizari si legate;
  Dobanzi si dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile;
  Venituri realizate din activitati economice directe;
  Resurse obtinute de la persoane fizice si juridice din tara si din

strainatate, inclusiv institutii, intreprinderi si organizatii ale statului
roman si ale Uniunii Europene

  Alte resurse materiale si financiare prevazute de lege.
GAL Colinele Buzaului este un parteneriat care, intr-o alta componenta si pentru un

teritoriu diferit, a implementat o Strategie de Dezvoltare Locala cu o finantare obtinuta in
cadrul programarii PNDR 2007-2013.

Astfel GAL-ul detine o serie de resurse materiale:
 Sediu  in  teritoriu,  in  satul  Ojasca,  comuna  Unguriu,  pus  la  dispozitia

asociatiei de catre primaria comunei Unguriu printr-un contract de comodat
valabil pana in anul 2020;

 Mobilier de birou (birouri, scaune, dulapuri), echipament IT si o imprimanta
cumparate din bugetul aferent programarii 2007-2013.

Baza materiala va fi reinoita ulterior, conform nevoilor identificate pe parcursul
implementarii  SDL. De  asemenea  orice  alte resurse  materiale  necesare  implementarii
strategiei in bune conditii vor fi stabilite si achizitionate in functie  de necesitati, din
bugetul de functionare al GAL sau din surse financiare externe.
In ceea ce priveste resursele financiare in contul bancar al asociatiei exista la acest
moment suma de aproximativ 100.000 lei, suma ce provine din  cotizatiile partenerilor
precum si din sprijinul financiar acordat  de Consiliul Judetean Buzau, pentru
implementarea strategiei de dezvoltare locala in programarea anterioara.

GAL Colinele Buzaului are prevazuta in strategie o masura destinata investitiilor in 
infrastructura sociala - M6/6B - pentru care apelul de selectie va fi lansat cu prioritate 
astfel incat beneficiarii sa aiba oportunitatea de a asigura sustenabilitatea proiectului din 
alte surse, ca de exemplu POCU - Obiectivul specific 5.2.



Plan de actiune general
Semestrul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Activitati Responsabili
Pregătirea, lansarea si
derularea apelurilor de
selecție – masura de 
infrastructura sociala

Personal angajat/servicii
externalizate/ parteneri

Animarea teritoriului Personal angajat/servicii
externalizate/ parteneri

Pregătirea, lansarea si
derularea apelurilor de
selecție

Personal angajat/servicii
externalizate/ parteneri

Analiza, evaluarea iși
selecția proiectelor

Personal angajat/servicii
externalizate/parteneri

Monitorizarea i evși aluarea
implementării strategiei

Personal angajat/servicii
externalizate/parteneri

Verificarea conformității
cererilor de plată pentru
proiectele selectate si 
contractate

Personal angajat/servicii
externalizate

Monitorizarea proiectelor
contractate

Personal angajat

Intocmirea cererilor de
plată, dosarelor de 
achiziții aferente 
costurilor de funcționare
i și animare

Personal angajat/ servicii
externalizate

Contabilitate Servicii externalizate

Audit Servicii externalizate



CAPITOLUL VIII: Descrierea procesului de implicare a comunitatilor locale in elaborarea
strategiei

Scopul crearii Grupului  de Actiune  Locala Colinele Buzaului este dezvoltarea
teritoriului si implicit a comunitatilor locale din componenta acestuia. In vederea atingerii
acestui obiectiv, in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a GAL, au fost stabilite o serie
de masuri ce cuprind tipurile de investitii si actiuni ce pot fi cuprinse in cadrul unor
proiecte ce vor beneficia de fonduri europene nerambursabile.

Abordarea LEADER presupune o abordare de jos in sus, ce incurajeaza si se bazeaza
pe participarea actorilor locali pentru identificarea nevoilor, elaborarea si implementarea
strategiilor de dezvoltare durabila a comunitatilor rurale locale.

Tinand cont de cele descrise mai sus, in cadrul procesului de elaborare a strategiei
GAL Colinele Buzaului au participat si au fost consultati reprezentanti ai
comunitatilor locale din teritoriu si membrii ce alcatuiesc parteneriatul GAL.

Astfel, in perioada februarie-martie 2016, au  fost organizate 12 activitati de
animare,  cate una la nivelul fiecarei comune din componenta GAL (teritoriul GAL este
alcatuit din 12 localitati). Fiecare activitate de animare a constat  in organizarea si
desfasurarea unei intalniri in fiecare localitate, in sediile primariilor.

La aceste intalniri a participat un numar de actori locali din fiecare comunitate -
persoane fizice, fermieri, antreprenori, administratori de firme,  reprezentanti ai
autoritatilor publice locale, tineri, etc., dupa cum urmeaza:

   23.02.2016 - comuna Jugureni, judetul Prahova - 9 participanti;
   24.02.2016 - comuna Tisau - 11 participanti;
   25.02.2016 - comuna Parscov - 10 participanti;
   25.02.2016 - comuna Berca - 12 participanti;
   01.03.2016 - comuna Braesti - 12 participanti;
   02.03.2016 - comuna Magura - 11 participanti;
   02.03.2016 - comuna Scortoasa - 15 participanti;
   03.03.2016 - comuna Unguriu - 18 participanti;
   03.03.2016 - comuna Canesti - 18 participanti;
   04.03.2016 - comuna Bozioru - 11 participanti;
   04.03.2016 - comuna Odaile - 9 participanti;
   10.03.2016 - comuna Cozieni - 9 participanti.

In  cadrul  acestor intalniri reprezentanti  ai GAL Colinele Buzaului le-au prezentat
celor prezenti informatii generale cu privire la fondurile europene ce pot fi accesate prin
GAL,  conditiile ce trebuie indeplinite si tipurile de investitii si activitati care pot fi
finantate.

Participantii  au  prezentat  nevoile  pe  care  le-au  identificat,  atat  pentru  ei  si
organizatiile pe care le reprezinta cat si pentru comunitatile din care fac parte, precum si
tipurile de proiecte si investitii pe care doresc sa le implementeze.

Fiecare  participant  a  completat  un  chestionar  care  sa  ajute  la  identificarea
necesitatilor din teritoriu si la intocmirea strategie si pentru fiecare intalnire s-a redactat
o  minuta (atat  modelul de chestionar cat si minutele sunt  anexe atasate la prezenta
strategie).

Aceste actiuni de animare si informare pentru elaborarea strategiei de dezvoltare
locala a Grupului de Actiune Locala Colinele Buzaului, s-au desfasurat respectand criteriul
de  promovare  a  egalitatii  dintre  barbati  si  femei  si  a  integrarii  de  gen,  precum  si



prevenirea  oricarei dicriminari in  materie de sex,origine,   etnica, religie sau  convingeri,
handicap, varsta sau orientare sexuala.

In cadrul procesului de elaborare a SDL, pornind de la informatiile stranse in cadrul
activitatilor de animare din teritoriu, au indeplinit un rol activ si cei 39 de parteneri care
alcatuiesc GAL-ul. Astfel au  fost organizate 3  intalniri  ale partenerilor in  3  dintre
localitatile reprezentative din teritoriul GAL:

   23.03.2016 in comuna Berca;
   29.03.2016 in comuna Magura;
   04.04.2016 in comuna Parscov.

In  cadrul acestor 3  intalniri  partenerii  au  fost  informati  cu  privire la  nevoile
identificate in teritoriu (in urma  activitatilor de  animare din teritoriu) si si-au exprimat
punctele de vedere  cu privire la directiile, masurile si tipurile de investitii care trebuie
introduse in strategia de dezvoltare a GAL.

In practica in cadrul acestor 3 intalniri au fost discutate analiza diagnostic si
analiza SWOT, au fost discutate si stabilite fisele aferente masurilor care au fost incluse in
strategia de dezvoltare locala, sumele alocate si criterille de selectie aferente.

De asemenea  s-au stabilit: bugetul pentru functionarea GAL; componenta si
organizarea  echipei  ce va  asigura implementarea  SDL-ului  Grupului de Actiune Locala
Colinele Buzaului, componenta Consiliului Director, a Comitetului de Selectie a proiecte,a
Comisiei de Solutionarea Contestatiilor, etc.

In concluzie elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala s-a realizat in concordanta
cu cerintele si nevoile stabilite si identificate in teritoriu, in baza intalnirilor cu cetatenii
si partenerii GAL, concretizandu-se prin  formularea obiectivelor si prioritatilor de
dezvoltare a  teritoriului si identificarea  celor mai bune modalitati de atingere a acestor
obiective.



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

Implementarea cu succes a Stategiei de Dezvoltare Locala a teritoriului determina
necesitatea existentei la nivelul GAL-ului a unor structuri functionale si de conducere care
sa indeplineasca in mod eficient sarcinile si functiile administrative obligatorii in vederea
desfasurarii in conditii optime a activitatii GAL Colinele Buzaului.

Sarcinile, activitatile si functiile administrative obligatorii de indeplinit de GAL, in
conformitate cu prevederile Art. 34 al REG.(UE) 1303/2013; prevederile fisei sub-masurii
19.4 si ale SDL-ului GAL Colinele Buzaului, in vederea implementarii strategiei sunt:

  Consolidarea  capacității actorilor locali de a  dezvolta iși  implementa
operațiunile, inclusiv promovarea capacităților lor de management al proiectelor;

    Conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii iși  transparente iși  a
unor  criterii  obiective  în  ceea  ce  priveșite  selectarea  operațiunilor,  care  să  evite

conflictele  de  interese, care  garantează   cel puțin 51%  din voturile privind deciziile de
selecție sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autor ități publice iși
permite selecția prin procedură scrisă;

    Asigurarea, cu ocazia selecționării operațiunilor, a coerenței cu strategia
de  dezvoltare  locală  plasată  sub  responsabilitatea  comunității,  prin  acordarea  de
prioritate operațiunilor în funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor șii țintelor
strategiei;

    Pregătirea  i și  publicarea  apelurilor  de  selectie  sau  a  unei  proceduri
permanente de depunere de proiecte, inclusiv a   criteriilor de selecție si punctajului
aferent;

    Primirea i și evaluarea cererilor de finantare;
    Primirea i verifși icarea conformității cererilor de plată depuse;
    Selectarea operațiunilor, stabilirea cuantumului contribuției i preși zentarea

propunerilor către organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilității înainte
de aprobare;

   Monitorizarea  implementării  strategiei  de  dezvoltare  locală  plasate  sub
responsabilitatea  comunității iși  a operațiunilor sprijinite iși  efectuarea  de activități
specifice de evaluare în legătură cu strategia respectivă;

    Animarea teritoriului;
    Monitorizarea proiectelor contractate;
    Instruirea personalului in vederea implementarii strategiei de dezvoltare



locala;

    Organizarea de schimburi de experienta si stagii de formare;
    Participare la intalnirile retelelor interne si europene;
    Asigurarea transparenţei privind activitatile GAL, alocarea si gestionarea

fondurilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală;
    Organizarea de intalniri, conferinte, dezbateri, mese rotunde si ateliere de

lucru;

    Intocmirea cererilor de plată, dosarelor de achiziții aferente costurilor de
funcționare  i și  animare  si  alte  activitati  necesare  bunei  functionari  a  GAL  Colinele
Buzaului;

    Activitati specifice domeniilor: financiar, contabil, resurse umane etc.



In vederea indeplinirii functiilor descrise anterior, in cadrul GAL exista o serie de
structuri a caror functionare este descrisa in Regulamentul de Organizare si Functionare al
GAL Colinele Buzaului.

Adunarea Generala a Asociatilor (AGA)
AGA - este organul de conducere alcatuit din totalitatea membrilor fondatori   si

membrilor asociati. Sedintele AGA sunt  ordinare – o data pe an si extraordinare – ori de
cate ori trebuie rezolvate probleme importante de competenta AGA si  care nu suporta
amanare, convocate la initiativa Consiliului Director sau a solicitarii scrise din partea a cel
putin 1/3 din membrii Adunarii Generale.

AGA are urmatoarele competente:
    Stabileste strategia si obiectivele generale ale asociatiei;
    Aproba bugetul de venituri si cheltuieli precum si bilantul contabil;
 Monitorizeaza   implementarea   strategiei   de   dezvoltare   locală   șii   a

operațiunilor sprijinite iși  efectueaza  activități specifice de evaluare în
legătură cu strategia respectivă, in conformitate cu Planul de Evaluare si in
baza rapoartelor anuale de activitate elaborate de Consiliul Director si de
Compartimentul Administrativ;

    Alege si revoca membrii Consiliului Director;
    Alege si revoca Cenzorul;
    Modifica Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei;

Sedintele AGA se intrunesc legal  cu participarea a jumatate plus unu din  totalul
membrilor iar hotararile se iau  cu  votul majoritatii  simple a  membrilor cu  exceptia
dizolvarii sau modificarii scopului asociatiei unde este necesar votul   a ¾ din membrii
prezenti. Daca nu este prezent numarul minim de membri, se va convoca o alta intrunire a
AGA;

Fiecare membru are  dreptul la vot fie prin prezenta fie prin reprezentant
permanent,   imputernicit  pentru   a   exercita   dreptul   la   vot  in   numele   titularului.
Presedentia AGA apartine Presedintelui Asociatiei sau in lipsa acestuia Vicepresedintelui.

Modul de desfasurare, dezbaterile care au loc si hotararile AGA se consemneaza de
catre un secretar desemnat de Consiliul Director sau de catre secretarul Asociatiei intr-un
proces verbal de sedinta care poate fi consultat ulterior de toti membrii absenti;

Consiliul Director (CD)
CD - este organul de conducere curenta a Asociatiei in perioada dintre sesiunile

AGA si hotaraste in toate problemele ce intra in competenta sa ori cele delegate si asigura
punerea in executare a hotararilor AGA.

Consiliul Director este un organ deliberativ in cadrul GAL si fiecare  membru are
drept de vot. Consiliul Director este ales o data la 4 ani, pe calea votului secret si a
majoritatii absolute, cu posibilitatea  de prelungire prin hotararea  AGA, cu exceptia
cazurilor de aderare de noi membri, retragere sau revocare, cand alegerile membrilor CD
se pot organiza la AGA care urmeaza,

Consiliul Director este constituit  din  minim 3 – maxim 5  persoane (presedinte,
vicepresedinte, secretar si 2 membri).Consiliul Director este alcatuit din membri ai GAL.
In componenta sa pot intra si persoane fizice sau juridice care nu sunt membre ale GAL,
dar numai in limita a ¼ din numarul total ai membrilor GAL.

La fiecare sfarsit de an calendaristic Consiliul Director va prezenta un raport de
activitate privind implementarea SDL si un bilant al gestiunii in fata AGA;

In exercitarea competentei sale, Consiliul Director are urmatoarele atributii:



    Prezinta AGA raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului
de venituri si  cheltuueli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si  cheltuieli si
proiectul programelor GAL;

    Indeplineste si incheie orice acte juridice si activitati  in numele si pe seama GAL,
avand un mandat deplin din partea GAL, pentru ducerea la indeplinire a obiectivelor
acesteia;

    Aproba cooptarea de noi membri in asociatie;
    Decide retragerea/pierderea calitatii de membru;
    Inainteaza spre validarea AGA excluderea acelor membri care nu isi indeplinesc

obligatiile sau desfasoara o activitate care prejudiciaza GAL;
    Programeaza si gestioneaza activitatile GAL;
    Decide lansarea/prelungirea apeluri de selectie pentru sesiunile de depunere de

proiecte in cadrul GAL Colinele Buzaului, inclusiv in ceea ce priveste punctajul criteriilor
de selectie, in conformitate cu SDL si asigurand coerenta cu strategia de dezvoltare locală
plasată  sub responsabilitatea  comunității, prin acordarea  de prioritate operațiunilor
(proiectelor) în funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor i și țintelor strategiei;

    Aproba proiectele care vor fi puse in aplicare de catre GAL;
    Numeste  membrii  Comitetului  de  Selectie  si  a  Comisiei  de  Solutionare  a

Contestatii;
    Propune  modificari ale cheltuielilor de functionare in cadrul bugetului;
    Aproba organigrama si politica de personal ale GAL, aproba fisele de post conform

SDL pentru membrii Compartimentului Administrativ;
    Adopta  si  aproba  orice  modificare  a  Regulamentului  de  Organizare  si

Functionare;
    Indeplineste orice alte atributii stabilite de AGA sau de Regulamentul intern sau

care intra in competenta sa conform prevederilor legale .
In vederea  consolidarii capacității actorilor locali relevanți de a dezvolta iși

implementa  operațiunile, inclusiv promovarea  capacităților lor de management  al
proiectelor, Consiliul Director poate decide si  aproba instruirea liderilor locali (publici si
privati)   din  teritoriul  GAL,  in  domenii   relevante  bunei  implementari  a  SDL,  prin
organizarea de seminarii, grupuri de lucru, intalniri, sesiuni de instruire si formare, etc.

Deciziile  Consiliului  Director  se  iau  cu  votul  majoritatii  simple  a  membrilor
prezenti. Presedintele GAL este si presedintele Consiliului Director.

Presedintele Consiliului Director
Presedintele CD (Presedintele GAL) are urmatoarele atributii:

    Reprezinta GAL in relatiile cu tertii si in actiunile in justitie;
    Convoaca si prezideaza sedintele CD si AGA;
    Vizeaza si semneaza documente;
    Propune initiative/proiecte organelor de conducere;
    Deleaga acele activitati pe care le considera necesare unuia dintre membrii

CD, vicepresedintelui ori directorului executiv;
    Indeplineste orice alte atributii stabilite de AGA in sarcina sa;

Cenzorul
Cenzorul  -  asigura  controlul  financiar  intern  al  GAL,  exercitand  urmatoarele
atributii:

    Verifica modul cum este administrat patrimoniul GAL si proiectele de buget;



    Intocmeste rapoarte si le prezinta CD precum si AGA;
    Verifica bilantul, bugetul de venituri si cheltuieli si proiectele de buget;
    Indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de CD. 

Comitetul de Selectie (CS) si Comisia de Solutionare a Contestatiilor (CSC) 
Comitetul   de   Selecţie   reprezintă   organismul   tehnic   cu   rol   decisional   cu

responsabilităţi  privind selectarea pentru finanţare a  proiectelor depuse în  cadrul  GAL
Colinele Buzaului iar Comisia de Solutionare a Contestaţiilor reprezintă organismul tehnic
cu  responsabilităţi  privind  soluţionarea  contestaţiilor privind  rezultatele  procesului  de
evaluare a proiectelor depuse pentru finanţare.

Membrii  CS  vor fi  alesi  si  validati  de CD  in conformitate  cu  componenta  CS
prezentata in SDL. Membrii Comisiei de Solutionare a Contestatiilor trebuie sa fie diferiti
de cei ai Comitetului de Selectie, sunt in numar de 7 si vor fi numiti de Consiliul Director.

Comitetul de Selectie impreuna cu angajatii GAL cu atributii in domeniul evaluarii
si selectiei proiectelor, asigura, cu ocazia selecționării operațiunilor (proiectelor) pe baza

criteriilor de selectie  stabilite, coerenta cu strategia  de dezvoltare  locală  plasată sub
responsabilitatea  comunității, prin  acordarea  de  prioritate  operațiunilor în  funcție  de
contribuția adusă la atingerea obiectivelor i și țintelor strategiei.

Procedura de evaluare si selectie a proiectelor precum si componenta si atributiile
Comitetului de Selectie si a  Comisiei de Contestatii sunt  detaliate in capitolul XI al
prezentei SDL. Mecanismele de evitare a posibilelor conflicte de interese sunt descrise in
capitolul XII al prezentei SDL.

Compartimentul Administrativ
Compartimentului Administrativ este alcatuit din persoane angajate in cadrul GAL

Colinele Buzaului, in baza unor  contracte individuale de munca de minim 4ore/zi si din
consultanti externi  care presteaza o serie de servicii externalizate necesare functionarii
GAL. Angajarea personalului se va efectua cu respectarea Codului Muncii, precum
si a legislatiei cu incidenta  in reglementarea conflictului de  interese,  de  catre
Consiuliul Director la propunerea Presedintelui GAL si vor indeplini atributiile stabilite prin
fisele de post aferente.

Echipa de implementare a SDL (angajatii GAL) va fi formata din:
    Director executiv (Responsabil administrativ) – angajat în baza unui contract

individual de muncă  cu un  minim de 4 ore/zi -   asigura managementul si coordonarea
activitatii  GAL  atat sub aspect  organizatoric  cat si  al respectarii procedurilor de  lucru;
conduce compartimentul  administrativ; participa la analiza, evaluarea si  selectia
proiectelor  depuse la GAL; participa la verificarea conformitatii   cererilor de plata  
pentriu  proiectele  selectate  si  contractate  in  cadrul  GAL  Colinele  Buzaului,  cu
exceptia situatiilor in care GAL-ul este beneficiar  ;   participa la intocmirea cererilor de
plată si dosarelor de achiziții aferente costurilor de funcționare șii animare; participa la
monitorizarea si  evaluare implementarii strategiei prin elaborarea Raportului anual  de
activitate al Compartimentului Administrativ;

    Responsabil(i) cu verificarea, evaluarea şi selecţia proiectelor - angajat în
baza unui contract individual de muncă cu un minim de 4 ore/zi - ce se vor implementa,
numărul acestora fiind  stabilit  în  funcție de complexitatea  activităților la  nivelul GAL;
participa la verificarea conformitatii cererilor de plata pentru proiectele selectate si
contractate in cadrul GAL Colinele Buzaului, cu exceptia   situatiilor in care GAL-ul este  
beneficiar.

    Responsabil(i) cu animarea teritoriului (Animatori) - angajat în baza unui 
contract individual de muncă cu un minim de 4 ore/zi - desfăşoară activităţi de animare 
pentru a promova si informa cu privire la acţiunile GAL. Participa, alaturi de responsabilul 
cu activitatile de monitorizare a proiectelor, la verificarea conformitatii cererilor de plata 
pentru proiectele selectate si contractate in cadrul GAL (cu exceptia situatiilor in care
GAL-ul este beneficiar);



    Responsabil(i) cu activitatile de monitorizare a proiectelor contractate
prin GAL Colinele Buzaului - angajat în baza unui contract individual de muncă cu un
minim de 4 ore/zi. Participa, alaturi de animator, la verificarea conformitatii cererilor de
plata pentru proiectele selectate si contractate in cadrul GAL (cu exceptia situatiilor in
care GAL-ul este beneficiar).

La acestia se adauga consultanţi externi care vor presta servicii, în funcţie de
necesităţi si in  baza unor  contracte incheiate cu GAL-ul, pentru buna desfăşurare a
activităţilor  GAL  Colinele  Buzaului.  Doua  dintre  activitatile  ce  vor  fi  prestate  de
consultanti externi vor fi contabilitatea si auditul, la care se pot adauga si altele.

Atributiile   si   responsabilitatile   complete   ale   membrilor   Compartimentului
Administrativ se regasesc in fisele de post anexate prezentei SDL.

Dupa definitivarea de catre AM-PNDR a procedurii de verificare si selectie a SDL-
urilor, GAL Colinele Buzaului isi asuma responsabilitatea elaborarii unui Plan de Evaluare
in  care  va  fi  descrisa  modalitatea  prin  care  se  vor  realiza  evaluarea,  controlul  si
monitorizarea SDL.

Organigrama GAL Colinele Buzaului

ADUNAREA GENERALA

CENZOR

CONSILIUL DIRECTOR



COMISIA DE SOLUTIONARE A
CONTESTATIILOR

DIRECTOR EXECUTIV COMITETUL DE SELECTIE

Responsabil(i)
cu verificarea,

evaluarea şi
selecţia

proiectelor

Responsabil(i)
cu animarea
teritoriului
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proiectelor
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Pentru  a  implementa corect  si  eficient  SDL-ul va  avea  in  vedere un  mecanism  de
gestionare, monitorizare, evaluare si control.

Gestionarea  presupune adoptarea unor decizii rapide si eficiente privind
functionarea   GAL   si   gestionarea   resurselor   umane   si   financiare;   elaborarea   si
implemetarea unei proceduri de evaluare transparente, corecte si  nediscriminatorii;
coordonarea activitatilor tuturor structurilor din cadrul GAL, etc.

Monitorizarea  implica  atat  monitorizarea  stadiului  implementarii  SDL  cat  si
monitorizarea proiectelor contractate prin GAL (vizite pe teren la beneficiarii de proiecte)
si vizeaza colectarea sistematică a datelor cu privire la activităţile desfăşurate, proiectele
contractate, cereri de plata, indicatori de monitorizare, etc.

Evaluare si controlul presupun elaborarea unei proceduri specifice de evaluare si 
control cu privire la verificarea stadiului implementarii SDL, descoperirea si corectarea 
eventualelor deficiente, etc.



CAPITOLUL X: Planul de finantare al strategiei

Metodologia de calcul utilizata pentru stabilirea valorii aferente componentei A din
Planul de finantare al strategiei:

Valoarea aferenta numarului de locuitori din teritoriu: 34.716 locuitori * 19,84
Euro/locuitor = 688.765,44 Euro;

Valoarea aferenta suprafetei totale a teritoriului: 602,32 km2 * 985,37 Euro/km2

= 593.508,06 Euro;
Valoarea totala aferenta componentei A: 688.765,44 Euro + 593.508,06 Euro =

1.282.273,5 Euro.



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

Una dintre functiile cele mai importante pe care le are de indeplinit GAL Colinele
Buzaului, in vederea atingerii obiectivului de a implementa corect SDL, este reprezentata
de evaluarea si selectia proiectelor depuse spre a obtine finantare in cadrul GAL.

Pentru indeplinirea acestei functii GAL Colinele Buzaului a stabilit o procedura de
evaluare si selectie a proiectelor ce presupune parcurgerea urmatoriilor pasi:

1.  Pe perioada in care un apel de selectie a proiectelor aferente diferitelor
masuri este deschis (sesiune de depunere de proiecte deschisa), solicitantii pot depune
proiectele (in 3 exemplare) pentru accesarea fondurilor disponibile pentru aceste masuri
in cadrul GAL Colinele Buzaului;

2.  Primirea proiectelor si inregistrarea acestora, intr-un registru special, se va
face la sediul GAL Colinele Buzaului din satul Ojasca, comuna Unguriu, judetul Buzau;

3.  Evaluarea proiectelor se realizează de către 2 angajatii din cadrul GAL
(evaluatori externi dupa caz),  cu atributii in acest sens, în baza documentatiei aferente
fiecarei masuri. Angajatii GAL verifică conformitatea proiectului, respectarea criteriilor de
eligibilitate  în  conformitate  cu  cerinţele  impuse  pentru  fiecare  măsură, si  evalueaza
punctajul proiectelor in baza criteriilor de selectie stabilite prin fisa masurii din SDL si a
punctajului  pentru  fiecare criteriu  stabilit de Consiliul Director in momentul lansarii
apelului de selectie. In cadrul procesului de evaluare angajatii GAL/evaluatori externi
dupa  caz, pot  solicita informatii  suplimentare. Angajatii  GAL vor completa Fişa  de
verificare a conformităţii, Fişa de verificare a eligibilităţii si Fişa de evaluare a criteriilor
de selectie aferente măsurii în care se încadrează proiectul.

4.  În  vederea  respectării  criteriilor  de  eligibilitate,  GAL  poate  realiza  si
verificarea pe teren a cererilor de finantare conforme, utilizând formularul de verificare
pe teren aferent măsurii respective;

5.  După finalizarea evaluării proiectelor depuse într-o sesiune se întocmeste
Raportul de Selectie  Intermediar a proiectelor, in ordinea descrescatoare a punctajului
obtinut, care  apoi  se transmite  Comitetului de  Selectie  (alcatuit  din  7  membri - 1
reprezentant al autoritatilor publice, 5 reprezentanti ai sectorului privat si 1 reprezentant
al  societatii  civile)  pentru  analiza,  aprobare  si  publicare  pe  site-ul  GAL. 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  membrii
Comitetului de Selecție, persoana/organizația în cauză nu are drept de vot iși  nu va
participa la întâlnirea comitetului respectiv, fiind inlocuita de supleat;

6.  În baza Raportului de Selectie Intermediar publicat, GAL Colinele Buzaului
notifică solicitantii cu privire la rezultatul evaluării proiectelor;

7.  Beneficiarii care au fost notificaţi de către GAL de faptul că proiectele lor
nu au fost selectate pot depune contestaţii, in scris, la sediul GAL, in  termen de 5 zile
lucratoare de la primirea notificarii, dar nu mai mult de 10 zile lucratoare de la publicarea
pe site-ul GAL a  Raportului de Selectie Intermediar. Vor fi considerate contestaţii şi
analizate doar acele solicitări care contestă elemente legate de eligibilitatea proiectului
depus, punctarea unui/unor criterii de selecţie, stabilirea valorii/cuantumului criteriilor
de   departajare,   valoarea   proiectului   declarată   eligibilă/valoarea   sau   intensitatea
sprijinului public acordat pentru proiectul depus, componenta financiară dominanta;



8.  Contestaţiile primite vor fi analizate de către Comisia de Solutionare a
Contestatiilor (alcatuita din  7  membrii - 2  reprezentanti  ai  autoritatilor  publice  si  5
reprezentanti  ai  sectorului  privat  -    altii  decat  cei  din  componenta  Comitetului  de
Selectie) - comisie a carei infiintare si componenta va fi stabilita, in functie de necesitati,
prin decizie a Consiliului  Director al GAL - si  angajati din  cadrul GAL/evaluatori externi
dupa caz (care nu au participat la evaluarea initiala) conform procedurii de evaluare care
a stat  la baza evaluării şi scorării proiectului în  cauză. In urma analizei se va realiza un
raport pentru fiecare contestatie, raport care impreuna cu orice  alta documentatie
necesara va fi inaintat Comisiei de Solutionare a Contestaţiilor înfiinţată la nivelul GAL.

9.  In urma analizei documentatiei primate, Comisia de Solutionare a
Contestatiilor, utilizand pentru vot aceiasi regula a „dublului cvorum” va intocmi un
Raport de Contestatii, ce va contine rezultatele analizei contestatiilor (admis sau respins),
pe care il va publica pe site-ul GAL si il va transmite Comitetului de Selectie;

10. Membrii  Comitetului  de  Selectie,  in  baza  Raportului  Intermediar  si  a
Raportului de Contestatii, vor elabora, aproba si publica pe site Raportul de Selectie Final
cu  toate proiectele selectate. GAL Colinele Buzaului va  notifica solicitantii  cu privire la
rezultatele finale ale selectiei.

Comitetul de Selecţie reprezintă  organismul tehnic cu rol decisional cu
responsabilităţi  privind selectarea pentru finanţare a  proiectelor depuse în  cadrul GAL
Colinele Buzaului iar Comisia de Solutionare a Contestaţiilor reprezintă organismul tehnic
cu  responsabilităţi  privind  soluţionarea contestaţiilor privind  rezultatele  procesului  de
evaluare si selectie a proiectelor depuse pentru finanţare.

Componenta Comitetului de Selectie

PARTENERI PUBLICI – 14,28%
Partener Functia in CS Tip/Observatii
1. Comuna Magura

Comuna Unguriu
Membru
Membru Supleant

Autoritate publica
Autoritate publica

PARTENERI PRIVATI – 71,44%
Partener Functia in CS Tip/Observatii
2. SC CIP COM 2003 SRL

SC Damar SRL
Presedinte
Presedinte Supleant

SRL
SRL

3. PFA Popescu Elena Gabriela
PFA Buturuga Nicolae

Vicepresedinte
Vicepresedinte Supleant

PFA
PFA

4. SC Ghial Construct SRL
SC Sim Tur SRL

Secretar
Secretar Supleant

SRL
SRL

5. PFA Vintila Adrian Valentin
PFA Vacaru D Ion

Membru
Membru Supleant

PFA
PFA

6. SC Rimidalv Lemn SRL
SC C&D Best Absolut SRL

Membru
Membru Supleant

SRL
SRL

SOCIETATE CIVILA – 14,28%
Partener Functia in CS Tip/Observatii
7. Asociatia Sprijin Social Buzau

Asociatia Satul Buzoian
Membru
Membru Supleant

ONG
ONG



CAPITOLUL XII: Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese
conform legislatiei nationale

Conflictul de interese in gestionarea fondurilor nerambursabile disponibile prin GAl
apare atunci când unul sau mai multi membri ai Comitetului de Selectie sau angajati GAL
au un interes personal  care influenţează sau pare să influenţeze îndeplinirea atribuţiilor
sale  oficiale  cu  imparţialitate   şi  obiectivitate.   Interesele  private  ale  membrului
comitetului de selectie sau ale angajatului  GAL pot include un beneficiu pentru sine sau
pentru  familia  sa, pentru  rudele sale apropiate, pentru  prieteni, pentru  afini, pentru
persoane sau organizaţii cu care acesta a avut relaţii politice sau de afaceri, etc.

Conform OG 66/2011, fiecare persoană implicată în procesul de evaluare iși  selecție
a  proiectelor de  la  nivelul  GAL Colinele  Buzaului (angajați  GAL implicați  în  evaluare,
membrii Comitetului de Selecție iși  ai Comisiei de Solutionare a Contestațiilor) va semna o
declarație pe propria răspund ere privind evitarea conflictului de interese, în care să
se facă referire la prevederile art. 10  iși  11 din OG 66/2011, Secțiunea II – Reguli în
materia  conflictului de interes. In conținutul declarației pe propria  răspundere se vor
menționa cel puțin următoarele aspecte:

    Numele i prenuși mele celui care completeaza declaratia;
    Funcția deținută la nivel GAL Colinele Buzaului;
 Rolul în cadrul procesului de evaluare si selectie, Comitetului de Selecție

sau Comisiei de Solutionare a Contestații lor;
 Luarea la cunoșitință a prevederilor privind conflictul de interese a ași  cum

este acesta prevăzut la art. 10 iși  11 din OG 66/2011, Secțiunea II – Reguli în
materia conflictului de interese;

 Asumarea faptului că în situatia în care se constata că această declaraţie nu
este conformă cu realitatea, persoana semnatara este pasibila de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Personalul angajat al GAL Colinele Buzaului si membrii Comitetului de Selectie sau
a Comisiei de Solutionare a Contestatii sunt obligati să informeze Consiliul Director al GAL
cu privire la existenta oricarui fel de relatie profesionala sau personala cu promotorul de
proiect sau la existenta oricaror interese profesionale, personale sau materiale in proiect.

Membrii  Comitetului  de  Selectie, ai  Comisiei  de  Solutionare  a Contestatiilor şi
personalul angajat al GAL Colinele Buzaului, cu atributii in acest sens, nu va interveni în
gestionarea ajutorului financiar nerambursabil in oricare dintre următoarele situatii:

    are interese personale in materie, are relaţii profesionale cu persoana fizică
sau juridică direct interesate în materie, sau au avut în ultimii doi ani relatii
profesionale de orice fel cu respecivele persoane ;

    este primar sau oficial al autoritatii publice care solicita ajutorul financiar;
 este manager sau membru al intreprinderii, asociaţiei sau a entităţii care

solicita ajutorul financiar;
 are legaturi de rudenie sau afinitate pana la gradul al patrulea inclusiv cu

oricare dintre părţile interesate in solicitarea  de  ajutor financiar sau este
asociat cu acestia;

    are interese litigioase nesolutionate cu solicitantul ajutorului financiar;
Atunci când unul dintre membrii responsabili cu luarea deciziilor se afla in una sau

mai multe dintre situatiile prezentate mai sus este obligat  sa  se abtina, sau in cazul
Comitetului de Selectie, va fi inlocuit de membrul supleant.
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