
CAPITOLUL X: Planul de finanțare al strategiei 

Planul de finanțare al SDL Asociația Microregională Țara Făgetului  va fi constituit 

din  component  A , care reprezintă valoarea aferentă teritoriului și populației acoperite 

de parteneriat, respectiv 19,84 Euro/locuitor și 985,37 Euro/km², respectiv componenta 

B, care reprezintă valoarea aferentă nivelului de calitate obținut în urma procesului de 

evaluare și selecție, exprimată în Euro. 

Numărul total al locuitorilor care fac parte din aria teritorială acoperită de GAL Asociația 

Microregională Țara Făgetului este conform RPL 2011 de 30.608 locuitori, care sunt dispuși 

pe o suprafață totalu de 1.281,81 km². 

Conform acestor date valoarea componentei A aferente Bugetului Grupului de 

Actiune Locala Asociația Microregională Țara Făgetului reiese din urmatorul algoritm de 

calcul: 

Astfel, pentru componenta A s-a obținut o valoare totală de 1.870.319,84, euro, 

dupa cum urmează: 

19,84 euro/locuitor  *  30.608 locuitori = 607.262,72 euro 

985,37 Euro/km²  *  1.281,81 km² = 1.263.057,12 euro 

607.262,72 + 1.263.057,12 = 1.870.319,84 euro 

La nivelul  strategiei de dezvoltare locală, costurile de funcționare și de animare 

pentru SDL însumează 20%  din costurile publice totale efectuate pentru această strategie 

(1.870.319,84) euro, mai exact suma de 374.063,97 euro. Diferența între valoarea publică 

totală alocată acestei strategii si cheltuielile de funcționare și de animare reprezintă suma 

alocată măsurilor. 

1.870.319,84 euro – 374.063,97 euro = 1.496.255,83 euro 

Planul de finantare se completeaza si cu componenta B in valoare de 679.550,31 euro (din 

care pentru componenta A va fi 543.640,025 euro si pentru cheltuieli de functionare sunt 

135.910,06 euro), dar si cu bonusarea suplimentara in suma de 145.947 euro (din care 

116.757,60 euro pentru Sm 19.2 si 29.189,40 euro pentru cheltuieli de functionare) astfel: 

 

Această sumă va fi distribuită pe măsuri în funcție de ierarhizarea acestora în SDL, 

după cum urmează : 

1. Măsura 6/6B - SERVICII DE BAZĂ ȘI REÎNNOIREA TERITORIULUI GAL - 715.000 euro + 

284.000 euro + 43.041,04 euro + 50.000 euro = 1.092.041,04 euro 

2. Măsura 4/6A - SPRIJIN PENTRU ÎNFIINŢAREA DE ACTIVITĂŢI NON-AGRICOLE – 200.000 

euro + 50.000 euro + 50.000 euro = 300.000 euro 

3. Măsura 3/2B - ÎNFIINŢAREA ŞI DEZVOLTAREA EXPLOATAŢIILOR – 175.000 euro + 

70.000 euro = 245.000 euro 

4. Măsura 2/6B - CREŞTEREA ACCESULUI LA SERVICII ACCESIBILE – 150.000 euro + 

75.647,83 euro – 50.000 euro = 175.647,83 euro 

5. Măsura 1/6C - INVESTIŢII PRIVIND INFRASTRUCTURA DE BROADBAND – 100.000 euro – 

551 euro = 99.449 euro 

6. Măsura 5/6A - INVESTIȚII ÎN CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI NON 

AGRICOLE – 100.000 euro + 50.000 euro + 23.716,56 euro + 551 euro = 174.267,56 

euro 

7. Măsura 7/2A - ÎMBUNĂTĂŢIREA PERFORMANŢEI EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE – 56.255,87 

euro + 13.992,42 euro = 70.248,29 euro 

 


