
FIȘA TEHNICĂ A MĂSURILOR DIN STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE 

LOCALĂ „COLINELE MOLDOVEI” - VARIANTA FINALĂ ÎN URMA APROBĂRII MODIFICĂRII DE STRATEGIE 

Măsura 431.2 

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE GAL, COMPONENTA A + COMPONENTA B 

 

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei  

Masura 431.2 urmareste cresterea capacitatii de implementare a strategiilor de dezvoltare locala prin: 

a) Constructie institutionala la nivel local; 

b) Asigurarea resurselor umane, financiare si tehnice pentru sprijinirea activitatii Grupurilor de Actiune Locala; 

c) Instruirea personalului Grupurilor de Actiune Locala în vederea elaborarii si implementarii strategiilor de 

dezvoltare locala; 

d) Animarea teritoriului. 

Accesarea masurii 431.2 este necesara si oportuna pentru implementarea strategiei de dezvoltare a Grupului de 

Actiune Locala Colinele Moldovei.  Asadar, aceasta masura ofera grupului posibilitatea de a functiona corect, 

asigurandu-i resurselor financiare necesare: inchirierii unor locatii, plata expertilor implicati in implementarea 

stategiei de dezvoltare locala, inchirierea/achizitia de echipamente de birotica si electronice si alte actiuni 

specifice functionarii GAL. 

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

Actiunile satisfac necesitatile in ceea ce priveste organizarea si functionarea grupului de actiune locala Colinele 

Moldovei. 

Măsura 431.2 se axează pe două componente: 

Componenta A - Functionarea GAL (cu o pondere de 16%) 

Componenta B - Instruire si animarea teritoriului dupa selectia GAL (cu o pondere de 4%). 

 

Beneficiari : 

Beneficiarul aceste măsuri este Grupul de Acțiune Locală G.A.L. Colinele Moldovei. 

 

Tipuri de acţiuni și cheltuieli eligibile 

Componenta A: 

- Cheltuieli legate de plata expertilor si pentru alte servicii de expertiza legate de implementarea strategiei de 

dezvoltare locala; 

- Cheltuieli pentru închirierea unor locatii; 

- Cheltuieli pentru organizarea întâlnirilor; 

- Cheltuieli legate de comunicare (telefonie, internet, posta si servicii postale), transport si plata utilitatilor 

(caldura, lumina, etc.); 

- Cheltuieli pentru participarea la activitatile retelei nationale si europene de dezvoltare rurala, seminarii etc.; 

 - Cheltuieli pentru închirierea/achizitia de echipamente de birotica si electronice, precum si a altor echipamente 

necesare pentru desfasurarea activitatilor GAL; 

Componenta B: 

- Studii ale zonei; 

- Masuri pentru furnizarea informatiei cu privire la strategia de dezvoltare locala; 

- Instruirea personalului implicat în implementarea strategiei de dezvoltare locala; 

- Evenimente de promovare; 

- Instruirea liderilor locali. 

 



FIȘA TEHNICĂ A MĂSURILOR DIN STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE 

LOCALĂ „COLINELE MOLDOVEI” - VARIANTA FINALĂ ÎN URMA APROBĂRII MODIFICĂRII DE STRATEGIE 

Finanţare: 

 

 Ajutorul public (FEADR + contribuție publică națională) : 300.000 € (100%) 

Nr. de proiecte 

prevăzute 
Cost total 

mediu 

Estimarea 

costului total pe 

măsură 

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţia 

publică naţională 

Contribuţia 

privată 

1 proiect 300.000 € 300.000 € 240.000 € (80%) 60.000 € (20%) 0 € (0%) 

 

Indicatori/rezultate 

- Numar de actiuni sprijinite privind functionarea grupurilor de actiune locală – 1; 

- Numar de participanti care au realizat cu succes actiunea de instruire – 1 (GAL Colinele Moldovei). 

-  

Criterii de selecţie  

Criteriile de selectie sunt conforme criteriilor de selecție din fisa masurii 431.2, PNDR 2007-2013. 

 

Sinergia cu alte măsuri 

Masura este complementara cu toate masurile prezentate mai sus. Actiunile specifice acestei masuri se pot 

realiza fie individual, fie in complementaritate cu alte actiuni din cadrul altor masuri. 

 

 


