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INTRODUCERE - Max. 2 pag. 
 

In STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ a Parteneriatului privat public GRUPUL DE 

ACŢIUNE LOCALĂ VLĂSIA ILFOV NORD-EST sunt analizate nevoile şi priorităţile locuitorilor din 

teritoriul inclus în parteneriat astfel încât să se asigure promovarea intereselor economice, 

sociale şi culturale ale acestora.  
Prin definirea obiectivelor privind dezvoltarea teritoriului s-a stabilit mecanismul de 

implementare a FIŞEI LEADER în concordanţă cu obiectivele PNDR 2014 -2020. Elaborarea 
STATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ a viitorului GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ VLĂSIA ILFOV NORD-

EST s-a realizat prin colaborarea mai multor grupuri de lucru care au consultat partenerii şi actorii 
locali în scopul culegerii şi interpretării datelor care au constituit baza analizei diagnostic a 
teritoriului şi a analizei SWOT.  

Datele obţinute au permis identificarea măsurilor care pot fi accesate pentru finanţarea 
proiectelor ce vor asigura dezvoltarea socio-economică a zonei prin valorificarea resurselor 
materiale si umane, a patrimoniului natural, arhitectural şi cultural din teritoriu. Analiza datelor 

din teren a permis, identificarea nevoilor şi a priorităţilor locale pentru stabilirea obiectivelor 
care definesc strategia integrată de dezvoltare a teritoriului.  

Prin studierea PNDR 2014-2020 s-au identificat modalităţi de finanţare a proiectelor care 
permit reducerea decalajului dintre mediul urban şi mediul rural prin rezolvarea unor nevoi şi a 
priorităţi de la nivelul parteneriatului privat-public care va deveni Asociaţia GAL  
VLĂSIA ILFOV NORD-EST.  

Prin abordarea LEADER se urmăreşte respectarea obiectivelor generale şi a celor specifice 
Politicii Agricole Comune (PAC) la nivelul UE ca şi ale PNDR 2014-2020, care permit dezvoltarea 
comunităţilor locale în concordanţă cu priorităţile identificate în cele 6 comune din nord-estul 

judeţului Ilfov, care determină teritorial parteneriatul.  
La data depunerii STATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ 

VLĂSIA ILFOV NORD-EST se află în faza de Parteneriat privat public şi se va constitui ca asociaţie 
conform prevederilor OG 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile şi în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 246 din 2005 pentru aprobarea OG 26/2000.  
Prin implementarea SDL-ului se va asigura îmbunătăţirea abilităţilor organizatorice ale 

comunităţilor locale care fac parte din viitorul GAL VLĂSIA ILFOV NORD EST: DASCĂLU, 
ŞTEFĂNEŞTII DE JOS, TUNARI, GRUIU, MOARA VLĂSIEI şi PETRĂCHIOAIA. În cele 6 UAT-uri care 
intră în componenţa Parteneriatului privat-public trăiesc 31.482 de locuitori. Suprafaţa aferentă 

este de 283,85 km2 şi densitatea medie pe cele 6 UAT-uri este de 110,91 locuitori/ km2 (Date 
INS). Teritoriul aferent se regăseşte în spaţiul eligibil LEADER şi este compus din 100% spaţiu 
rural, omogen din punct de vedere economic, cultural, fizic şi geografic.  

În urma analizelor diagnostic şi SWOT la nivelul teritoriului celor 6 UAT-uri, s-au identificat 

următoarele obiective care guvernează definirea priorităţilor şi a domeniilor de intervenţie 
pentru stabilirea măsurilor propuse în cadrul SDL:  

1. Dezvoltarea sectorului agricol în teritoriu şi creşterea competitivităţii acestuia prin 
sprijinirea exploataţiilor agricole; 

2. Dezvoltarea economică durabilă a teritoriului ;  
3. Dezvoltarea economică socială şi culturală sustenabilă a teritoriului.  
Prin obiectivele sale, parteneriatul va asigura dezvoltarea comunităţilor locale din 

teritoriu prin promovarea unor proiecte care corespund nevoilor şi priorităţilor locale. Aceste 

priorităţi au fost stabilite în conformitate cu informaţiile colectate şi procesate prin derularea 
activităţilor de animare, informare şi consultare, în perioada ianuarie-martie 2016.  

Parteneriatul privat-public VLĂSIA ILFOV NORD EST se confruntă în prezent cu dificultăţi 

care sunt determinate de fenomenul de migrare a tinerilor spre capitala tării, Bucureşti, aflată 

la cca 10 km de cea mai apropiată UAT-Stefăneştii de Jos. 
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Prin studiul evoluţiei demografice la nivelul teritoriului GAL se constată că numărul de 

persoane din categoriile de vârste apte de muncă, între 18 şi 65 de ani este mult mai mare decât 

numărul de salariaţi. Această situaţie releva faptul că un număr mare de locuitori nu au locuri de 

muncă stabile sau lucrează în afara teritoriului celor 6 comune care determină teritoriul GAL.  
Rolul viitorului GAL VLĂSIA ILFOV NORD EST constă în optimizarea raportului nevoi-

priorităţi-resurse prin implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală.  
Prin măsurile stabilite în cadrul SDL vor fi sprijinite entităţi economice private şi publice, 

ca şi organizaţii non-guvernamentale care, prin proiectele propuse, vor crea locuri de muncă şi 
vor contribui la stoparea migraţiei forţei de muncă spre mediul urban şi/sau spre ţările dezvoltate 
din Uniunea Europeană.  

Activităţile agricole reprezintă o pondere semnificativă în dezvoltarea economică a 

teritoriului. Contrar tendinţei de migrare a populaţiei şi in special a tinerilor spre zona urbană, 

obiectivul privind dezvoltarea sectorului agricol este justificat prin potenţialul natural favorabil 

precum şi prin creşterea cererii de alimente sănătoase produse în ferme mici. Avantajul specific 

teritoriului GAL VLĂSIA ILFOV NORD EST este apropierea de piaţa de alimente a capitalei. 
 

Un alt obiectiv economic important pentru teritoriu este dezvoltarea economică locală. 

În acest context, se impune sprijinirea activităţilor neagricole pentru valorificarea potenţialului 
uman şi natural existent. Prin acest obiectiv, se urmăreşte diversificarea activităţilor economice 
locale, asigurarea de locuri de muncă într-o varietate mai mare de meserii, asigurarea de servicii 
de baza pentru populaţie la nivelul specific zonelor urbane, valorificarea potenţialului cultural şi 

turistic.  
Dezvoltarea durabilă a teritoriului se va realiza prin gestionarea eficientă a resurselor, a 

potenţialului de inovare şi de asimilare a progresului tehnologic de către entităţile private şi 

publice din teritoriul LEADER.  
Obiectivul privind dezvoltarea economică, socială şi culturală sustenabilă a teritoriului se 

structurează pe baza principiului armonizării între dezvoltarea economică şi dezvoltarea 
comunităţilor din punct de vedere social şi cultural. Acest obiectiv se realizează prin valorificarea 
potenţialului cultural, istoric şi uman existent la nivelul comunităţilor locale. În acest context, 
vor fi promovate proiecte privind modernizarea urbanistică a teritoriului, investiţii în 

infrastructura socială, valorificarea potenţialului uman multicultural, precum şi promovarea 
elementelor naturale specifice teritoriului LEADER.  

Se va asigura reducerea sărăciei prin crearea unor condiţii de dezvoltare a categoriilor 

sociale vulnerabile, prin proiecte de dezvoltare a infrastructurii sociale şi prin promovarea 
dialogului multicultural. Vor fi promovate investiţii care asigură crearea infrastructurilor fizice 
cu utilitate socială, în paralel cu proiecte care vor asigura dezvoltarea de activităţi care vor pune 

în valoare infrastructurile nou create (proiecte de infrastructura hard asociate cu proiecte de tip 
infrastructura soft).  

Parteneriatul va dezvolta programe de cooperare interna si internationala pentru a 

valorifica potenţialul economic, uman şi natural existent la nivelul teritoriului. Proiectele de 
cooperare vor fi în concordanţă cu obiectivele SDL. 

Parteneriatul va dezvolta şi alte activităţi, finanţate din alte surse în afara programului 

PNDR LEADER, cu evidenţă financiar – contabilă distinctă.  
Implementarea SDL-ului va permite dezvoltarea durabilă şi dinamică a teritoriului şi va 

contribui la ridicarea nivelului de trai al populaţiei.  
Activitatea viitorului GAL VLĂSIA ILFOV NORD EST se bazează pe managementul integrat 

al următoarelor elemente: locuitorii, teritoriul şi Strategia de Dezvoltare Locală. 
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CAPITOLUL I: Prezentarea teritoriului şi a populaţiei acoperite – 

analiza diagnostic – Max. 5 pag. 
 

I.1. Aspecte generale privind teritoriul şi populaţia  
TERITORIUL GAL VLĂSIA ILFOV NORD EST include 6 Unităţi Administrativ Teritoriale din 

zona de nord-est a judeţului Ilfov: DASCĂLU, GRUIU, MOARA VLĂSIEI, PETRĂCHIOAIA, STEFĂNEŞTII 

DE JOS şi TUNARI. 
Numărul de locuitori din cele 6 comune este de 31.482. Suprafaţa aferentă este de 

283,85 km2 si densitatea medie pe cele 6 UAT-uri este de 110,91 locuitori/ km2. 
Teritoriul aferent se regaseşte în spaţiul eligibil LEADER:  

- cuprinde 6 comune, 100% teritoriu rural, omogen din punct de vedere economic şi geografic;  
- populaţia (31.482 locuitori) se încadrează între 10.000 şi 100.000 locuitori.  

În teritoriul acoperit de parteneriat, UAT Petrăchioaia, SIRUTA 104582, are valoarea IDUL 
de 50,85 care este mai mic de 55 şi se încadrează în cerinţele CS 1.2-Teritoriul acoperit de 

parteneriat cuprinde zone sărace, situaţia în care un singur UAT din teritoriul acoperit are IDUL 

mai mic sau egal conform Listei UAT-urilor cu valorile IDUL corespunzătoare. 
Teritoriul nu se suprapune prin UAT-urile componente cu teritoriul unui alt potenţial sau 

fost GAL, datele privind suprafaţa, populaţia şi densitatea fiind prezentate în Anexa 2 - Fişa de 
prezentare a teritoriului, pag. 88-107 din prezentul dosar. 

Teritoriul acoperit de parteneriat cuprinde zone Natura 2000 si corespunde cerinţelor CS 1.3. 

privind teritoriile care cuprind zone Natura 200 si/sau zone cu valoare naturală ridicată. UAT-

urile Moara Vlăsiei şi Gruiu sunt părţi ale Ariei de protecţie specială avifaunistica ROSPA0044, sit 
Natura 2000 cf. Adresei APM Ilfov nr. 1656 /31.03.2016, pag. 90-104 din dosar. 

Cele 6 UAT-uri care intră în componenţa parteneriatului prezintă coerenţa teritorială, 

omogenitate economică şi socială şi fac parte din Regiunea de Dezvoltare 8. 
 

I.2. Caracteristici geografice şi climatice  
Teritoriul delimitat se invecineaza la est cu judetul Calarasi si UAT-urile Nuci si 

Graditstea, la nord cu judetul Ialomita, la vest cu UAT-urile Otopeni, Balotesti, Snagov si Ciolpani 
si la sud cu UAT-urile Bucuresti, Voluntari, Afumati si Ganeasa. Zona este strabatuta de DN2 prin 
care se face legatura cu capitala, iar intre cele 6 UAT-uri legaturile se fac prin DJ100, DJ101C, 

DJ101, DJ200, DJ402. In vecinatatea viitorului GAL se afla Aeroportul Otopeni si DN 1 la vest si 
Soseaua de centura a capitalei la sud.  

Teritoriul viitoarei asociatii GAL este parte a Campiei Vlasiei, orientata pe directia NV-
SE, cu o altitudine cuprinsa intre 50 si 120 m. Fragmentarea este slaba si structura geologica si 
petrografica sunt specifice unitatii geografice Campia Romana. 

Clima zonei este temperat-continentala, cu temperatura medie anuala de 10,5oC; 
temperatura medie iarna este de - 3,1°C, iar vara este de + 21,9°C. Precipitatiile in zona au o 
valoarea medie de 600 mm/an. Cea mai mare frecventa o au vanturile din latura de NE, urmate 
de cele din latura de SV si de V.  

Reteaua hidrografica este formata de raurile Snagov, Vlasia, Cociovalistea, Mostistea si 
Pasarea. In teritoriu exista resurse naturale neexpoloatate: titei si gaze naturale.  

Suprafata de luciu de apa este de 861 ha (Date INS). Suprafata de paduri si vegetatie 
forestiera din teritoriului GAL este de peste 5.000 ha, din care circa 90% in zona de nord.  

Solurile din teritoriul GAL sunt de calitate agronomica buna si foarte buna, in cea mai 

mare parte din categoria cernoziom levigat si brun roscat de padure.  
Din suprafata agricola totala a teritoriului, 18.951 ha, marea majoritate este reprezentata 

de terenuri arabile, 18.548 ha (97,87%), restul fiind pasuni, vii si pepiniere viticole. La acestea 
se adauga suprafete cu pomi si pepiniere pomicole, cu o pondere nesemnificativa (6 ha, 0,03%). 
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Concluzii:  
Teritoriul GAL este reprezentat de o zonă cu potenţial agricol ridicat, cu o pondere 

semnificativă a terenurilor arabile, cu soluri de calitate.  
Se constată o pondere semnificativă a pădurilor şi a bazinului hidrografic, ceea ce relevă 

un potenţial natural/ecologic valorificabil ştiinţific, turistic şi educaţional. 
 

I.3. Informaţii privind populaţia; caracteristici demografice  
Populaţia GAL VLĂSIA ILFOV NORD EST este de 31.482 de locuitori în creştere cu 5.177 de 

persoane, reprezentând circa 20% faţă de populaţia de la recensământul din anul 2002, 26.305 
locuitori (Date INS). Populaţia feminină era cu 1,93% mai mare decât cea masculină în 2002, 
respectiv cu 1,94% în 2011.  

Evoluţia natalităţii şi mortalităţii în teritoriu între anii 2002 şi 2011 arată o variaţie 

favorabilă. Numărul de naşteri creşte de la 0,86% în 2002 la 1,04%, în 2011. Numărul de decese 

scade de la 1,57% în 2002 la 1,18% în 2011. Creşterea populaţiei din această perioadă s-a realizat 
nu prin spor natural ci prin migrarea a peste 5.000 de persoane din alte părţi ale ţării într-una 

din comunele de pe teritoriul GAL.  
Analiza datelor demografice pe vârste evidenţiază o pondere mare a persoanelor apte de 

muncă din categoriile de vârste 18-40 ani, 34,75%, respectiv 41-65 de ani, 29,38%. Din totalul 

populaţiei, la categoriile de persoane majore cu vârsta de peste 18 ani, persoane apte de muncă 
sunt 64,14%, faţă de 15,21% persoane cu vârste peste 65 de ani.  

Teritoriul se caracterizează printr-un procent relativ scăzut al somajului. La nivelul 
teritoriului GAL, conform datelor de la INS, procentul de şomaj este sub 1%.  

Procentul de salariaţi la nivelul teritoriului GAL este de 19,14% din totalul populaţiei. 
Comparând procentul de salariaţi cu procentul de persoane apte de munca, 64,14%, rezultă o 

diferenţă de 45%, persoane potenţial disponibile pe piaţa muncii în teritoriul GAL: persoane fără 
loc de muncă, persoane care îşi câştigă existenţa prin activităţi agricole de subzistenţă, persoane 
înregistrate cu loc de muncă în afara teritoriului GAL.  

În teritoriul GAL sunt prezente mai multe minorităţi dintre care sigura semnificativă ca 

pondere este cea romă 5,44%. Aceasta este prezentă semnificativ în: Petrăchioaia, 302 persoane, 

8,63%; Ştefăneştii de Jos, 897 persoane, 15,53%; Tunari, 449 persoane, 8,41%.  
Concluzii:  
Evoluţia demografică arată tendinţe favorabile, cu o pondere semnificativă a categoriilor 

de vârste de la 18 la 65 ani.  
Mai mult de 1/3 din populaţia teritoriului GAL (10.941 persoane; 34,75%) sunt persoane 

tinere apte de munca, cu vârsta până la 40 ani.  
Un procent semnificativ din totalul populaţiei active nu este înregistrat într-un loc de 

muncă în teritoriul GAL.  
La nivelul teritoriului se constată prezenţa semnificativă a minorităţii rome. 

 

I.4. Economia locală.  
În teritoriul GAL există 2.519 agenţi economici înregistraţi, dintre care ponderea mai mare 

o reprezintă comunele cele mai apropiate de Bucureşti, Ştefăneştii de Jos şi Tunari (1.365). 
Majoritatea activităţilor sunt din domeniul agriculturii, comerţului şi serviciilor.  

În teritoriul GAL, s-au realizat investiţii în domeniul comercial de mare capacitate, spaţii 

de depozitare, depozite logistice, cu efect favorabil prin existenţa unui număr mare de locuri de 
munca, precum şi prin aportul la bugetele locale prin impozite şi taxe.  

În domeniul comerţului local, al micilor afaceri şi sevicii, în fiecare localitate din teritoriu 
sunt magazine private, mici unităţi de alimentaţie publică, ateliere meşteşugăreşti, unităţi de 

servicii de bază pentru populaţia locală. Acestea sunt prezente la un nivel sub potenţialul uman 

existent, precum şi sub cererea pe piaţă locală de servicii. 
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Una din activitatile cu pondere mare este productia de cereale si plante tehnice. 

Terenurile arabile sunt lucrate in cea mai mare parte prin arendare, de fermieri privati, dotati 

cu utilaje si echipamente performante. Activitatea fermelor se desfasoara la nivel tehnologic 

modern, acesta fiind un domeniu bine dezvoltat in ultimii 10 ani. 

O mare parte din producătorii medii şi mari de cereale şi plante tehnice sunt membrii ai 

cooperativei AGRI-SUD COOPERATIVA AGRICOLĂ, entitate membră a parteneriatului, asigurand 
managementul pentru aprovizionarea cu imput-uri si valorificarea productiei.  

Marea majoritate a producătorilor de legume sunt slab echipaţi cu mijloace tehnice. 
Aceştia aplică tehnologii de cultură corespunzătoare, dar sunt limitaţi de problemele de finanţare 
a culturilor şi de lipsa echipamentelor performante. Aceste activităţi se desfăşoară la limita 
dintre agricultura performantă şi cea de subzistenţă.  

Domeniul pomiculturii este slab reprezentat, în ciuda potenţialului natural existent.  
Ponderea activităţilor de pomicultură este nesemnificativă la nivelul teritoriului GAL.  

Sectorul zootehnic este slab reprezentat in teritoriu. Pentru asigurarea necesarului de 
produse de origine animală, cele mai multe familii cresc în regim de ferme de subzistenţă porcine, 
bovine şi păsări, pentru consum familial şi nu pentru comercializare.  

Micii producători nu sunt organizaţi într-o formă asociativă astfel încât profitul obţinut 
este redus datorită eficienţei reduse în activităţile de aprovizionare şi desfacere.  

Se impune promovarea activităţilor din domeniile agricole slab dezvoltate şi cu potenţial 
de creştere, în special legumicultura, având în vedere potenţialul natural şi cererea mare pe 

piaţa capitalei pentru produse de calitate realizate în ferme mici şi medii.  
Este necesară sprijinirea activităţilor neagricole pentru diversificarea economiei locale, 

cu efecte favorabile privind stabilitatea economică pe termen mediu şi lung.  
Concluzii:  
Domeniul agriculturii pentru culturi de câmp este dezvoltat corespunzător şi reprezintă o 

pondere semnificativă în economia locală.  
Legumicultura, pomicultura şi zootehnia, sunt prezente în teritoriu sub nivelul 

potenţialului natural şi uman existent.  
Activităţile neagricole de servicii de baza pentru populaţie şi mici activităţi productive 

sunt prezente la un nivel inferior faţă de cererea pe piaţa locală aferentă.  
În teritoriu există o cooperativă a fermierilor medii şi mari, în timp ce micii producători 

nu au organizat până în prezent nicio formă asociativă. 
 

I.5. Infrastructura fizică de bază  
Infrastructura fizică de bază la nivelul teritoriului GAL, reprezentată de existenţa de străzi 

modernizate şi canalizare în majoritatea teritoriului. Alimentarea cu apă este asigurată integral. 
Zonele în care canalizarea nu s-a realizat complet sunt cuprinse în Master-planul judeţului Ilfov 

şi urmează să se realizeze în următorii 4-5 ani. 
La nivelul teritoriului GAL există o reţea de drumuri judeţene care dau posibilitatea 

deplasării facile între UAT-urile componente.  
Chiar dacă infrastructura fizică este asigurată relativ complet din punct de vedere 

calitativ, sunt multe probleme sub aspectul calităţii execuţiei şi întreţinerii, mai ales a 
infrastructurii de transport local (străzi, drumui comunale, drumuri judeţene).  

În teritoriu lipsesc elemente de infrastructură de tip urban cu efect estetic favorabil 
(mobilier stradal, vegetaţie ornamentală, etc.) chiar daca acestea presupun valori de investiţii 
relativ mici.  

Concluzii:  
Situatia infrastructurii fizice in teritoriu este buna, sub aspect cantitativ;  
Situatia starii tehnice si a intretinerii elementelor de infrastructura, precumm si situatia 

infrastructurii din punct de vedere estetic este nesatisfacatoare. 
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I.6. Servicii educaţionale, infrastructuri medicale şi sociale  
Invăţământul gimnazial este organizat şi dotat corespunzător. In teritoriu nu există 

învăţământ liceal. Capitala oferă oportunităţi acces la învăţământul profesional, mediu şi 
superior (şcoli profesionale, licee şi universităţi). Un număr mare de profesori cu pregătire foarte 

bună lucrează în şcolile din UAT-urile membre ale GAL-ului. 
Ponderea generatiei tinere este considerabila in teritoriu, 17,37%. Generatia actuala de 

elevi si adolescenti din teritoriu este caracterizata de un nivel de cultura satisfacator, dar 
inferiior nivelului de inteligenta. 

Atât în sistemul de învăţământ gimnazial şi mediu cât şi în formele de învăţământ 
alternativ profesional de scurtă durată lipseşte pregătirea tinerilor în domeniul antreprenorial, 

adaptate la specificul activităţilor agricole.  
Căminele culturale din teritoriu sunt dotate şi valorificate la nivel nesatisfăcător pentru 

scopul lor de promovare a activităţilor culturale şi recreative.  
In teritoriul GAL nu există investiţii de infrastructură socială de tip “hard”.  
Cele 6 UAT-uri care fac parte din GAL-ul VLĂSIA ILFOV NORD EST au 10 dispensare 

medicale, dar nu au un spital pe teritoriul comun. Locuitorii din teritoriu beneficiază de serviciile 
spitaliceşti din capitală, distanţa maximă până la Bucureşti fiind de 35 de km.  

Dispensarele medicale sunt dotate cu aparatură modernă, iar apropierea faţă de capitală 
a determinat ca un număr mare de medici cu domiciliul în Bucureşti să-şi desfăşoare activitatea 
sau să se stabilească în comunele limitrofe.  

Concluzii:  
In toate formele de pregatire lipsesc cursuri de antreprenoriat agricol.  
Sunt necesare programe educative de ridicare a nivelului cultural.  
Situatia serviciilor medicale in teritoriu este buna.  
Situatia infrastructurii sociale este nesatisfacatoare. 

 

I.7. Patrimoniul de mediu, patrimoniul arhitectural şi cultural  
In teritoriul GAL sunt prezente habitate de pădure, pajişti, terenuri agricole, lacuri, râuri. 

Suprafaţa de pădure însumează cca. 5.345 ha, cea mai mare parte fiind în zona de nord. Suprafaţa 

de luciu de apă este de 861 ha. Aceste date (INS) arată potenţialul natural al teritoriului, 

reflectând o valoare conservativă ridicată a biodiversităţii zonei. 
Fauna specifică terenurilor agricole este formată din exemplare de popândăi, hârciogi, 

iepuri, şobolani, prepeliţe, ciocârlii de câmp, sopârle, şerpi, insecte. Fauna specifică habitatului 
de pădure este formată din exemplare de porci mistreţi, căprioare, vulpi, dihori, fazani, 
potârnichi, mierle, cuci, bufniţe, cucuvele, şerpi, şopârle, insecte, iar cea specifică habitatelor 

acvatice (lacuri şi râuri): crap, şalău, caras, somn, broaşte, şerpi de apă, egrete, stârci, etc.  
Habitatele de luncă de tip zăvoaie cu salcie, plop şi arin ca şi cele de câmpie reprezentate 

prin păduri de stejar, ulm, jugastru şi tei sunt populate cu specii de păsări şi mamifere care 
formează un fond valoros de vânătoare în teritoriu. 

Relieful şi habitatele existente în teritoriu determină prezenţa unor exemplare ale unor 

specii de faună importante din punct de vedere ştiinţific ca şi pentru menţinerea valorii 

conservative a biodiversităţii zonei. Teritoriul GAL cuprinde zone Natura 2000, părţi ale Ariei de 
protecţie specială avifaunistică ROSPA0044, sit Natura 2000. 

Analiza patrimoniului arhitectural şi cultural din teritoriu evidenţiază vechimea şi numărul 

mare de obiective religioase şi arhitecturale. In cele 6 UAT-uri sunt 23 de lăcaşuri de cult care 

reprezintă puncte de atracţie în teritoriu şi au contribuit de-a lungul timpului la dezvoltarea 

spirituală a membrilor comunităţilor locale. 
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In teritoriul GAL se află lăcaşuri de cult recunoscute, cu valoarea istorică excepţională, 

precum Mânâstirea Căldăruşani (1637-1638), biserici din secolele XVII-XVIII, o pinacoteca din 

secolul XIX, Palatul Familiei Alexandru Ghica (1830) donat Academiei Române. 
Pe malul nordic al Râului Cociovaliştea, au fost identificate aşezări din epoca bronzului 

şi urme ale unei aşezări dacice, iar pe malul sudic al râului au fost descoperite aşezări din epoca 

bronzului ca şi din perioada geto-dacică.  
Obiceiurile locale au amprenta principalelor sărbători religioase ale cultului creştin-

ortodox : Crăciun, Bobotează, Sărbători Pascale, Sărbătorile Sfinţilor Creştini.  
Concluzii:  
Potenţialul natural cu valoare ridicată a biodiversităţii şi potenţialul arhitectural istoric 

din zona de nord a teritoriului reprezintă o oportunitate pentru dezvoltarea de activităţi 

educaţionale şi turistice.  
In teritoriul GAL se păstreaza încă tradiţii şi obiceiuri, în special conexate cu sărbătorile 

religioase ortodoxe. 
 

I.8. Concluzii generale  
Teritoriul GAL se regăseşte în spaţiul eligibil LEADER şi cuprinde un UAT care se încadrează 

în categoria de zonă săracă, cu IDUL = 50,85 < 55.  
Ponderea terenurilor arabile din totalul terenurilor agricole este foarte mare. Structura 
demografică este favorabilă dezvoltării economice locale, ponderea  

populaţiei active fiind semnificativă, 64,14% populaţie cu vârsta între 18 şi 65 ani. Ponderea 
populaţiei tinere, cu vârste între 18 şi 40 de ani este de 34,75%. Un procent semnificativ din 

populaţie, 45%, sunt persoane apte de muncă fără a avea un loc de muncă pe teritoriul GAL.  
In 3 UAT-uri din teritoriul GAL, sunt comunităţi semnificative de etnie romă.  
Ponderea foarte mare şi calitatea agronomică a terenurilor arabile a determinat 

dezvoltarea culturilor de cereale pe suprafeţe mari, în ferme moderne şi bine dotate. Majoritatea 
fermelor medii şi mari din domeniul culturilor de câmp sunt organizate într-o formă asociativă 
(cooperativă).  

Domeniile agricole cu potenţial insuficient valorificat sunt legumicultura, pomicultura, şi 

zootehnia.  
Pentru creşterea calităţii marketingului produselor legumicole, este necesară promovarea 

colaborării între producători prin forme asociative (cooperative, grupuri de producători, etc.). 

Suprafeţele mari de păduri şi de luciu de apă ca şi patrimoniul arhitectural şi monahal pot 
fi incluse în circuite turistice prin accesarea fondurilor PNDR-LEADER la nivelul GAL, precum şi 
accesarea altor categorii de fonduri.  

In activitatea viitorului GAL sunt reprezentate următoarele categorii de actori locali: 
entităţi în domeniul producţiei agricole (producţie vegetală, zootehnie, legumicultură, forme 
asociative); agenţi economici care presteză activităţi neagricole (comerţ, depozite logistice, 

servicii la nivel local); entităţi publice locale; organizaţii non – profit.  
Pentru evaluarea implementării SDL, se pot identifica următorii indicatori de context 

relevanţi (Anexa IV, Reg. (UE) 808/2014): C10–Structura economiei, C14-Productivitatea muncii 

în agricultură, C17-Exploataţii agricole, C22-Forţa de muncă agricolă, C23-Structura de vârstă a 

administratorilor de ferme, C24-Pregătirea agricolă a administratorilor de ferme, C26-Venitul 

întreprinderii agricole, C28-Formarea brută de capital fix în agricultură, C34-Zone Natura 2000. 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA 2014-2020 PARTENERIAT PRIVAT PUBLIC GAL VLASIA ILFOV NORD-EST 

 

 

CAPITOLUL II. Componenţa parteneriatului - Max. 2 pag. 
 

Parteneriatul privat-public cuprinde 29 de membri din care 22 sunt parteneri privaţi şi 7 

sunt parteneri publici (UAT-uri, 6 comune şi UAT Ilfov). UAT Ilfov are sediul în Bucuresti, în afara 

teritoriului desemnat. UAT ILFOV, în calitate de partener, a asigurat o colaborare eficientă între 

partenerii viitorului GAL VLĂSIA ILFOV NORD EST.  
Prezenţa celor 6 UAT-uri – 6 comune din nord-estul judeţului Ilfov, determină teritoriul 

viitorului GAL : DASCĂLU, ŞTEFĂNEŞTII DE JOS, TUNARI, GRUIU, MOARA VLĂSIEI si PETRĂCHIOAIA. 

Conform CS 2.1.-Ponderea partenerilor privaţi şi ai reprezentanţilor societăţii civile 

depăşeşte 65% în parteneriat, cf. Anexei 3 la SDL – Componenţa parteneriatului, pag. 108-112 din 

dosar : 75,86% sunt parteneri privaţi şi 24,14% entităţi publice locale. Partenerii privaţi şi cei 

publici sunt reprezentaţi prin entităţi care au sediul social/puncte de lucru în teritoriul inclus în 
parteneriat, cu excepţia UAT Ilfov.  

In acord cu CS 2.2.-Parteneriatul cuprinde cel puţin o organizaţie non-guvernamentală 

care reprezintă interesele unei minorităţi locale existente la nivelul teritoriului acoperit de 
parteneriat, interesele etniei rome din teritoriu sunt reprezentate prin ASOCIAŢIA ROMII DIN 
ŞTEFĂNEŞTI, Anexa 3 – Componenţa parteneriatului la SDL, pagina 108-112 din dosar si Anexa  
7 – Documente justificative ale membrilor parteneriatului, pagina 195-239 din dosar. Populaţia 

de etnie romă numără 1.713 persoane, din care 1.648 în 3 comunităţi semnificative: Ştefăneştii 
de Jos-897 persoane, Petrăchioaia-302 persoane şi Tunari-449 persoane (Adresa INS, nr AS-
678/16.04.2015, pag. 90-104 din dosar). Populaţia de etnie romă reprezintă 5,44% din totalul 

populaţiei din teritoriul GAL.  
Parteneriatul privat public cuprinde o formă asociativă AGRI-SUD COOPERATIVA AGRICOLĂ 

cu sediul în Ştefăneştii de Jos, aceasta având rol important în activitatea agricolă la nivelul 

întregului judeţ. (C.S. 2.6. – parteneriatul cuprinde cel puţin o formă asociativă).  
Membrii cooperativei agricole deţin exploataţii agricole cu sediul în cele 6 UAT-uri care 

compun spaţiul eligibil LEADER. 
UAT-urile componente nu au mai facut parte dintr-un alt parteneriat privat-public sau 

asociaţie GAL şi nu au primit finanţare PNDR-LEADER în perioada de programare 2007 – 2013. 
(Anexa 3 la SDL- Componenţa parteneriatului, pag. 108-112 din dosar).  

Entităţile care fac parte din PARTENERIATUL PRIVAT-PUBLIC GAL VLĂSIA ILFOV NORD EST, 
datorită omogenităţii fizico-geografice, economice şi sociale a teritoriului, pot aplica pentru 

finanţarea unor proiecte care corespund obiectivelor stabilite în Stategia de Dezvoltare Locală.  
Membrii PARTENERIATULUI PRIVAT-PUBLIC GAL VLĂSIA ILFOV NORD EST sunt entităţi 

juridice care desfăşoară activităţi în sectoare variate de activitate: agricultură, servicii, comerţ 

ca şi activităţi complementare importante pentru dezvoltarea teritoriului, acest aspect conferind 

caracterul integrator al SDL–ului. 
Parteneriatul este compus din următoarele categorii de entităţi:  
a) 6 Unităţi Administrativ Teritoriale cu care determina teritoriul.  
b) 1 UAT cu sediul în afara teritoriului, cu preocupări administrative la nivelul 

întregului judeţ – UAT ILFOV (Consiliul Judeţean Ilfov).  
c) 13 agenţi economici privaţi din domeniul agricol: cultura plantelor de câmp (9), servicii 

auxiliare pentru agricultură (2), zootehnie - bovine pentru lapte (1) şi acvacultură (1). Toţi 
membrii privaţi din domeniul agricol sunt organizaţi sub formă de societăţi comerciale.  

d) 7 agenţi economici privaţi în domenii neagricole – comerţ cu material lemnos (1), 

comerţ cu maşini agricole (2), comerţ cu mărfuri alimentare şi nealimentare (3), comerţ cu 

cereale (1). 
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e) O formă asociativă a fermierilor cultivatori de cereale şi plante tehnice AGRI-SUD 

COOPERATIVA AGRICOLA.  
f) O organizaţie non-profit a minorităţii rome, ASOCIAŢIA ROMII DIN ŞTEFĂNEŞTI. 
Structura parteneriatului este reprezentativă pentru structura economică şi sociala a  

teritoriului GAL, fiind reprezentaţi toţi actorii locali importanţi, fiecare cu o pondere 

corespunzătoare.  
1. Entităţi în domeniul producţiei agricole  
1.1. Agenţi economici privaţi în domeniul agricol – 13  
1.2. Forma asociativă cu activitate agricolă – 1  
Total 1: 14  
2. Agenţi economici privaţi care prestează activităţi neagricole – 7 
Total 2: 7  
3. Entităţi publice locale 
3.1. UAT comune – 6   

3.2. UAT judeţean – 1   

Total 3: 7   

4. Organizaţii non – profit 1   

Prin  urmare  structura  de  interese  pentru  cele  4  grupuri  de  membri,  calculată 
procentual este:   

1. Entităţi private în agricultură: 14 48,28% 
2. Entităţi private în domenii economice neagricole: 7 24,14% 

3. Entităţi publice locale: 7 24,14% 

4. Organizaţii non profit (ONG): 1 3,44% 
Entităţile private agricole cuprind 13 agenţi economici de tip societăţi comerciale 

(44,83%) şi o cooperativă (3,45%).  
Dintre societăţile din domeniul agricol, producţia vegetală este reprezentată 

preponderent, 9 membri, reprezentând 31,03%.  
Zootehnia prezintă o pondere mică atât în structura membrilor GAL cât şi în structura 

economică a teritoriului, o singură societate, 3,45%.  
Domeniile neagricole sunt reprezentate semnificativ, 24,14%, justificând importanţa 

acestui sector, cu perspectiva de creştere, asigurând o diversificare a economiei rurale locale şi 
implicit o oportunitate de dezvoltare armonioasă şi durabilă a teritoriului.  

Membrii cu interese în dezvoltarea agricolă vor fi stimulaţi pentru diversificarea activităţii 
în direcţia sectoarelor agricole cu potenţial de creştere, în special în legumicultură, dar şi pentru 

abordarea unor domenii neagricole. 
După constituirea Asociaţiei GAL VLĂSIA ILFOV NORD EST în conformitate cu Ordonanţa de 

Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii, organele de conducere stabilite vor facilita 

participarea directă a membrilor la luarea deciziilor.  
Adunarea Generală a viitorului GAL formată din reprezentanţi ai partenerilor privaţi ai 

unor sectoare variate de activitate, ai societăţii civile şi ai membrilor din sectorul public va fi 

organismul care va asigura implementarea etapelor strategiei. Fiecare categorie de membri (grup 
de interese) va avea un procent proporţional de reprezentativitate, care nu va depăşi 49% din 
dreptul de vot.  

Pentru a asigura funcţionarea corespunzătoare a parteneriatului vor fi delegate către 

Consiliul director sarcinile executive legate de gestionarea activităţilor viitorului GAL. Consiliul 

director este organismul responsabil de gestionarea, administrarea si reprezentarea 
parteneriatului. In acest mod este configurat un organism flexibil şi operativ, care va permite 

rezolvarea problemelor apărute pe parcursul implementării Strategiei de Dezvoltare Locală. 
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CAPITOLUL III. Analiza SWOT (analiza punctelor tari, punctelor slabe, 

oportunităţilor şi ameninţărilor) - Max. 5 pag.  
 

 III.1 Teritoriul   
  PUNCTE TARI PUNCTE SLABE  

 - Teritoriu amplasat în apropiere de capitală - Perioade relativ mari de seceta pe  
 - Potenţial agricol ridicat cu pondere mare a parcursul unui an agricol cu efecte negative  

 terenurilor arabile şi soluri de calitate ;  asupra culturilor agricole;  

 - Bazin hidrografic dezvoltat şi lacuri - Lipsa amenajărilor pentru irigaţii;  

 naturale;   - Lipsa investiţiilor în domeniul valorificării  

 - Pondere semnificativă a suprafeţelor turistice a pădurilor şi lacurilor naturale;  
       

 forestiere, cu zone cu valoare ecologică - Lipsa unei politici educaţionale în domeniul  

 semnificativă ;   protecţiei patrimoniului de mediu  

 - Arie specială de protecţie avifaunistică - Lipsa investiţiilor în domeniul serviciilor  

 Natura 2000 în teritoriu ; turistice, care face imposibilă valorificarea  

 - Infrastructura de transport este de potenţialului natural.  

 dimensiuni satisfăcătoare în teritoriul - unul din UAT-urile componente se  

 aferent GAL. încadrează în categoria de zonă săracă cu  

        IDUL sub valoarea 55 ;  

        - o parte din infrastructura de transport se  

        află în stare tehnică necorespunzătoare.   
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- Surse de finanţare prin PNDR 2014-2020 - Micşoarea gradului de fertilitate a solurilor 

pentru dezvoltarea exploataţiilor care prin utilizarea unor tehnologii agricole 

valorifică resursele naturale agronomice ; intensive, cu inputuri dăunătoare pentru 
- Finanţări în cadrul programului PNDR mediul înconjurător; 

pentru dezvoltarea infrastructurii la scară - Exploatarea necontolată a terenurilor 
mică în mediul rural, a drumurilor agricole agricole, a pădurilor şi a lacurilor; 

şi a sistemelor de irigaţii; - Vânzarea terenurilor agricole pentru 
- Finanţări în cadrul programelor cu fonduri trecerea lor în domeniul imobiliar; 

europene pentru dezvoltarea infrastructurii - Deteriorarea pădurilor şi lacurilor prin 
turistice prin valorificarea potentialului exploatare turistică neorganizataă 

natural.   
 

III. 2. Populaţia  
 PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE 
 - Pondere semnificativă a categoriilor de   - Număr de persoane relativ mare fără loc  

 populaţie aptă de muncă, 64,14% (vârste   de muncă în teritoriul GAL; migrarea forţei  

 între 18 şi 64 ani);   de muncă active în afara teritoriului GAL; 
            

 - Pondere semnificativaăa populaţiei tinere,  - Lipsa unor politici locale de pregătire 

 34,75% (între 18 şi 40 de ani);    profesională a forţei de muncă tinere; 

 - Oportunităţi de calificare a forţei de  - Existenţa în teritoriu a unor zone cu 

 muncă datorită apropierii de capitală;  populaţie săracă. 
 - Gradul superior de emancipare al  - Tendinţa migrării forţei de muncă tinere în 

 populaţiei din teritoriu, datorită conexiunii  căutarea de locuri de muncă în capitală 
 cu zona capitalei  şi/sau în străinătate; 
 - Caracter multicultural al populaţiei, prin   - Lipsa coeziunii sociale între locuitori. 

 prezenţa minorităţii rome ;      
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  OPORTUNITĂŢI  AMENINTARI 
 - Creşterea atractivităţii teritoriului pentru  - Proliferarea fenomenelor de excluziune 
 IMM-uri care îşi stabilesc puncte de lucru  socială în zonele cu pondere semnificativă a 
 prin migrare din capitală;  categoriilor de populaţie vulnerabilă; 

 - Existenţa unor programe europene pentru  - Dificultăţi în atragerea de personal 
 finanţarea pregătirii forţei de muncă atât în  calificat în activităţi noi, dintre cei care 

 cadrul programului PNDR cât şi în alte  sunt deja angajaţi în afara teritoriului GAL; 
 programe de finanţare (POCU).         

 - Dezvoltarea semnificativă din ultimii ani a         

 activităţii organizaţiilor non-profit cu         

 preocupări în domeniul social-cultural.         

                         

 III.3. Economia locală         

  PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE 
 - Exploatarea eficientă a terenurilor arabile   - Dezvoltarea nesatisfăcătoare a zootehniei 

 în ferme medii şi mari, cultivatoare de    în teritoriul GAL;   

 cereale şi plante tehnice; dotarea foarte  - Nivelul de dotare nesatisfăcător al 
                       

 bună a fermierilor şi nivelul tehnologic   fermelor mici şi individuale în domeniul 

 superior al activităţii de producţie;    legumiculturii şi pomiculturii;  
                     

 - Existenţa unei forme asociative puternice   - Lipsa formelor asociative în domeniul  

 în zonă, în domeniul agriculturii pentru   legumiculturii şi pomiculturii; 
                    

 culturi de câmp;   - Venituri mici obţinute de producători din 
                    

 – Potenţial de dezvoltare a fermelor mici şi   cauza slabei dezvoltări a investiţiilor în 

 medii, pentru legumicultură şi pomicultură;   procesarea produselor agricole; 

 - Potenţial de dezvoltare a activităţilor  - Organizarea necorespunzătoare a 
           

activităţilor de aprovizionare şi desfacere în  neagricole prin existenţa cererii de servicii  

 de bază pentru populaţie;   fermele mici şi individuale; 
                

 - Existenţa pieţelor economice ale capitalei,  - Lipsa unor politici de protecţie a 

 la o distanţă mică de teritoriu.  produselor locale 
                  - Lipsa investiţiilor în domeniul serviciilor 

                  pentru populaţie; 

  OPORTUNITĂŢI  AMENINŢĂRI 
 - Programe de finanţare adaptate pentru  - Concurenţa produselor din import, cu 

 ferme mici şi medii, atât în cadrul  calitate redusă şi preţuri mici, 
 programului PNDR la nivel naţional (sub-  subvenţionate de statele de origine; 

 măsurile 6.1, 6.3, 4.1, 4.1a) cât şi în cadrul  - Lipsa fondurilor financiare la potenţialii 
 programului PNDR LEADER.  antreprenori din zona care ar putea 

 - Subvenţiile europene la hectar pentru  dezvolta activităţi privind servicii de bază 
 agricultură (APIA);  pentru populatie; 
 - Creşterea semnificativă a cererii pe piaţă   - Dificultăţi la valorificarea producţiei 

 pentru legume de calitate produse în ferme  fermelor mici şi individuale pe o piaţă care 

 mici şi medii;   solicită produse ieftine în cantităţi mari; 
       

 - Existenţa cererii în domenii privind   - Oferte reduse de creditare din partea 

 serviciile de bază adresate populaţiei locale;  băncilor. 

 - Cooperativa existentă în teritoriul GAL          

 asigură eficientizarea activităţii de         

 aprovizionare şi desfacere a fermierilor         

 membri.         
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III.4. Infrastructura fizică de baza  
 PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE 
- Existenţa unei reţele extinse de drumuri  - Lipsa calităţii întreţinerii şi exploatării 
judeţene; infrastructurii existente; 
          

- Majoritatea străzilor din teritoriu sunt  - Realizarea intervenţiilor de intreţinere şi 

asfaltate/modernizate; reparaţii la infrastructuri, cu deteriorarea 
        

Alimentare cu apă realizată integral;  altor infrastructuri; 
-  Canalizare  realizată  sau  în  curs  de  - Costurile mari cu asigurarea serviciilor de 

realizare în  următorii  4 ani, prin Master-  alimentare cu apă şi canalizare; 
planul la nivelul Judeţului Ilfov. - Lipsa totală a infrastructurilor cu efect 

        estetic.     
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- Dezvoltarea activităţilor economice locale - Costuri mai mari de întreţinere datorită 
datorită existenţei infrastructurilor de bază; nerespectării regulilor de mentenanţă; 

- Creşterea atractivităţii pentru investitorii - Starea necorespunzătoare a infrastructurii 
din capitală, pentru a dezvolta puncte de datorită execuţiei şi întreţinerii 

lucru în teritoriul GAL; necorespunzătoare; 

- Creşterea nivelului de trai al locuitorilor - In zonele sărace, populaţia nu poate 

prin accesul la infrastructura fizică de bază. asigura costurile cu serviciile de canalizare.  
 

 

 III.5. Servicii educaţionale, infrastructuri medicale şi sociale        
 PUNCTE TARI PUNCTE SLABE  

 - Sistemul de învăţământ gimnazial este - Lipsa de pregătire a tinerilor în domeniul  
             

 organizat şi dotat la nivel corespunzător; antreprenorial agricol;  
            

 - Distanţa mică faţă de sistemul de  - Instituţii social culturale inexistente sau   

 învăţământ profesional, mediu şi superior slab reprezentate;  
        

 din capitală; - Lipsa de infrastructuri sociale în teritoriu  

 - Disponibilitatea de personal didactic - nivel de cultura sub capacitatea de    

 calificat din capitală care lucreaza în asimilare a elevilor si adolescentilor   

 învaăţământul gimnazial din teritoriul GAL; - Lipsa unei legislaţii specializate privind  

 - Existenţa dispensarelor medicale la nivel parteneriatele public-private  

 corespunzător nevoilor în teritoriu; - Lipsa fodurilor pentru serviciilor de  

 - Acces facil la servicii medicale de calitate consultanţă în vederea accesării de  

 în capitală. finanţare pentru proiecte sociale.   
 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
- Acces la învăţământ de calitate la unităţile - Riscul migrării tinerilor cu pregătire 

de profil din capitală; profesională de calitate pe piaţa muncii din 

- Personal didactic cu pregătire superioară, capitală sau din alte zone limitrofe ; 
provenit atât din teritoriul GAL cât şi din - Riscul realizării de investitii cu caracter 

capitală; social sau cultural fără impact asupra 
- Accesarea măsurilor de finanţare prin mediului social local. 

programe europene pentru dezvoltarea - Accentuarea fenomenului de retragere a 

infrastructurii sociale şi culturale. locuitorilor din activitatea comunităţii prin 
Organizarea  şi  promovarea  evenimentelor lipsa   unor   programe   care   să   asigure 

locale care vor permite creşterea coeziunii socializarea membrilor comunităţilor locale. 

membrilor comunităţilor din teritoriu.   
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III.6. Patrimoniul de mediu, patrimoniul arhitectural şi cultural  
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Potenţialul natural cu valoare ridicată a - Lipsa de informare a cetăţenilor privind 
biodiversităţii;  potenţialul natural, arhitectural şi istoric; 
   

- Poziţia geografică a teritoriului, în - Organizarea necorespunzătoare sau lipsa 

apropierea capitalei; indicatoarelor  care  arată  traseele  spre 
- Potenţialul arhitectural istoric, în special zonele de patrimoniu; 

în zona de nord a teritoriului; - Patrimoniul arhitectural şi istoric nu este 

- Tradiţii şi obiceiuri, conexate cu valorificat. 

sărbătorile religioase ortodoxe.   
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

Dezvoltarea de activităţi educaţionale prin - Deteriorarea patrimoniului natural şi 
valorificarea potenţialului natural,   arhitectural prin nerespectarea activităţii 

arhitectural şi istoric; turistice ocazionale, neorganizate ; 
         

Dezvoltarea de proiecte în domeniul  - Deteriorarea mediului prin administrarea 

serviciilor turistice;  defectuoasă a resurselor naturale ; 
Dezvoltarea de proiecte educationale în - Lipsa fondurilor pentru întreţinerea 
domeniul ştiinţelor naturii, în zonele cu   elementelor de patrimoniu material, prin 

pontenţial natural-ecologic; lipsa activităţilor aducătoare de venituri. 
    

Dezvoltarea de proiecte educaţionale în  

domeniul istoric;    

- Accesul la o piaţă turistică potenţială  

foarte mare reprezentată de populaţia  

capitalei;  

- Dezvoltarea de servicii turistice  

alternative: turism cultural, turism religios,  

activităţi recreaţionale de week-end.   
 

Concluzii  
Din analiza diagnostic a teritoriului şi elaborarea matricilor SWOT rezultă principalele 

obiective care structurează Strategia de Dezvoltare Locală.  
1. Un obiectiv, cu pondere majoritară în cadrul strategiei este conexat cu activităţile 

agricole, având în vedere potenţialul natural şi economic existent în domeniu. Vor fi promovate 
măsuri care privesc sprijinirea activităţilor agricole, prin investiţii în exploataţii şi sprijin indirect 
prin activităţi de pregătire profesională în domeniul antreprenoriatului agricol şi prin sprijinirea 

înfiinţării de forme asociative. Acest obiectiv rezultă din analiza diagnostic pt. I.2, 1.3, I.4, I.6 
si din analiza SWOT pt. III.1, III.2, III.3, III.5.  

2. Pentru dezvoltarea economică durabilă (sustenabilă) a teritoriului, este necesară 

diversificarea activităţilor economice prin promovarea activităţilor neagricole. Acestea se 
justifică atât prin cererea de servicii de bază pentru populaţia locală cât şi prin existenţa 

potenţialului de forţă de muncă tânără cu calificare în diferite domenii ne-agricole, conform 

analizei diagnostic pt. I.3, I.4, respectiv conform analizei SWOT pt. III.2, III.3. 

3. Analiza diagnostic şi analiza SWOT relevă şi necesitatea dezvoltării unor proiecte cu 
implicarea actorilor din domeniul social şi cultural. In acest context, se vor promova proiecte 

privind modernizarea urbanistică şi activităţi de servicii turistice de utilitate publică, investiţii în 

infrastructura socială şi activităţi cultural-educative prin care se va promova dezvoltarea 
generaţiei tinere şi dialogul multicultural. Proiectele din domeniul infrastructurii sociale vor 

răspunde şi nevoilor minorităţii rome. Măsurile din această categorie au rezultat din analiza 

diagnostic, pt. I.5, I.6, I.7, respectiv din analiza SWOT, pt. III.4, III.5, III.6. 
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CAPITOLUL IV: Obiective, priorităţi şi domenii de intervenţie - Max. 3 pag.  
Corespunzător analizei diagnostic şi SWOT, se propun următoarele obiective :  
1. Dezvoltarea sectorului agricol în teritoriu şi creşterea competitivităţii 

acestuia prin sprijinirea exploataţiilor agricole. 
2. Dezvoltarea economică durabilă teritoriului.  
3. Dezvoltarea economică socială şi culturală sustenabilă a teritoriului. 

Coroborând concluziile analizelor diagnostic și SWOT cu obiectivele corespunzătoare Reg. 
1305/2013 rezultă următoarele: 

a) Obiectivul 1 din analizele diagnostic și SWOT corespunde obiectivului 1 din regulament: 
Favorizarea competitivității agriculturii 

b) Obiectivele 2 si 3 din analizele diagnostic și SWOT corespund obiectivului 2 din 
regulament: Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și 
comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.  
  

    Tabelul IV.1. 

Obiective, priorităţi, domenii de intervenţie, măsuri şi indicatori de rezultat 

Obiectivul de 
dezvoltare 
rurală 

Priorităţi de 
dezvoltare 
rurală 

Domenii de 
intervenţii 

Măsuri Indicatori de rezultat 

Ob. 1 Reg. 
1305/2013: 
Favorizarea 

Competitvității 
agriculturii 

 

P2. Creșterea 
viabilității 

exploatațiilor și 
a 

competitivității 
tuturor tipurilor 
de agricultură în 
toate regiunile 
și promovarea 
tehnologiilor 

agricole 
inovative și a 

gestionării 
durabile a 
pădurilor 

 

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

M1/2A Extinderea și 
modernizarea 
exploatațiilor 
agricole de 

dimensiuni mici  

Nr. exploatații agricole 
sprijinite:6  
Nr. locuri de muncă 
create:6 
Total fonduri alocate: 
180.000 euro  

M4/2A Sprijin 
pentru înființarea și 

promovarea 
formelor asociative 

 
 
 
 
Nr. ferme sprijinite: 6 
Nr. forme asociative 
înființate: 2 
Total fonduri alocate: 
16.000 euro  

2B Facilitarea 
intrării în sectorul 
agricol a unor 
fermieri calificați 
corespunzător șii 
în special a 
reînoirii 
generațiilor  
 

M2/2B 
Sprijinirea 
tinerilor pentru 
înfiinţarea şi 
dezvoltarea de 
exploataţii 
agricole 

Nr. exploataţii agricole 
sprijinite 8 
Nr. locuri de muncă 
create 8 
Total fonduri alocate 
160000 euro 



1C Încurajarea 
invățării pe tot 
parcursul vieții și 
a 
formăriiprofesiona
le în sectorele 
agricol și forestier  

M3/1C Sprijin 
pentru dobândirea 
de competențe 
antreprenoriale de 
către fermieri  

Nr. total cursuri: 8 
Nr. participanți instruiți: 
160 
Total fonduri alocate: 
24.000 euro  

P1. Încurajarea 
transferului de 
cunoștințe și a 
inovării în 
agricultură, în 
silvicultură și 
zonele rurale 

Ob. 3 (Reg. 
1305/2013) 

Obținerea unei 
dezvoltări 
teritoriale 

echilibrate a 
economiilor și 
comunităților 

rurale, inclusiv 
crearea și 

menținerea de 
locuri de muncă  

P6. Promovarea 
incluziunii 
sociale, 

reducerea 
sărăciei și 
dezvoltare 

economică în 
zonele rurale  

6A Facilitarea 
diversificării, a 
înfiiințării și 
dezvoltării 
activităților 
economice în 
domenii 
neagricole   

M5/6A Sprijin 
pentru înființarea și 
dezvoltarea 
activităților 
economice în 
domenii neagricole  

Nr. beneficiari: 12 
Nr. locuri de muncă create: 
12 
Total fonduri alocate: 
180.000 euro  
 

6B Încurajarea 
dezvoltării locale 
în zonele rurale  

M6/6B Sprijinirea 
investițiilor în 
infrastructura cu 
efect urbanistic  

Nr. beneficiari:6  
Nr. beneficiari indirecți= 
populația teritoriului GAL  
Total fonduri alocate 
96.000 

M7/6B Sprijin 
pentru înființarea 
serviciilor turistice 
de utilitate publică  

Nr. beneficiari:4 
Nr. beneficiari indirecți:20% 
din populațiateritoriului 
GAL  
Nr. locuri de muncă crate: 
4 
Total fonduri alocate: 
32.000 euro  

M8/6B Sprijin 
pentru investiții în 
infrastructură 
socială  

Nr. beneficiari: 2 
Nr. beneficiari indirecți: 
min 50/comună 
Nr. locuri de muncă create: 
2 
Total fonduri alocate: 
25.000 euro  

M9/6B Sprijinirea 
de activități 
cultural-educative 
pentru dezvoltarea 
generației tinere și 
integrarea 
minorităților  

Nr. beneficiari: 6 
Nr. participanți:150 
Total fonduri alocate: 
180.000 euro  

 

 



Agricultura prezintă o pondere mare la nivelul teritoriului. Măsura M1/2A va sprijini 

dezvoltarea fermelor mici şi medii cu accent pe producţia de legume sau fructe, în conformitate 

cu analizele diagnostic şi SWOT (pt. I.4, III.3).  
Măsura M2/2B urmăreşte dezvoltarea de ferme mici şi medii în rândul tinerilor, aceştia 

reprezentând o pondere de peste 1/3 din populaţie (pt. I.3, I.4, III.2, III.3).  
Măsura M3/1C urmăreşte creşterea nivelului de competenţe antreprenoriale adaptate la 

specificul activităţilor agricole de dimensiuni mici şi medii. Beneficiarii măsurii M3/1C vor fi 

dintre beneficiarii măsurilor M1/2A, şi M2/2B, precum şi alte persoane interesate din teritoriu 

(pt. I.6 si III.5). 
Măsura M4/2A completează gama de aplicaţii pentru sprijinirea exploataţiilor agricole 

(obiectiv 1, prioritatea 2), prin finanţarea înfiintăţii şi promovării formelor asociative. (pt. I.4, 
III.3).  

Un alt obiectiv important stabilit ca urmare a analizei diagnostic și SWOT, este obiectivul 

3 conform Reg. 1305/2013, respectiv prioritatea 6, care face referire la dezvoltarea socio-

economică. Se propun măsuri cu caracter economic, social și cultural.  

Se propune măsura M5/6A prin care sunt sprijinite activitățile economice în domenii 

neagricole (pt. I.3,I.4,III.2,III.3), conform domeniului de intervenție 6A, referitor la 

diversificarea dezvoltării de întreprinderi mici.  

Domeniul de intervenție 6B abordează problematica dezvoltării locale rurale. În acest 

context se propun 4 măsuri care presupun investiții de interes public.  

Măsura M6/6B propune sprijinirea investițiilor efectuate de entități publice locale pentru 

înfrumusețarea urbanistică, mobilier stradal, plantații ornamentale, etc. (pt. I.5,III.4). 

Măsura M7/6B își propune să valorifice patrimoniul natural și arhitectural prin înființarea 

unor structuri publice sau publib-private de servicii turistice. (pt. I.7, III.6).  

Pentru valorificarea potențialului social și cultural, se propun investiții în infrastructura 

socială, prin măsura M8/6B (pt. I.6, III.5), precum și sprijinirea de activități cultural-educative, 

prin măsura M9/6B (pt. I.6, III.5). 

Obiectivele şi măsurile stabilite prin Strategia de Dezvoltare Locală a viitorului GAL sunt 

în concordanţă cu cerinţele criteriilor de selecţie: CS 3.1., 3.2., 3.5., 4.1. şi 4.2. 

Criteriul de selecţie CS 3.1. prevede cel puţin o măsură dedicată investiţiilor în 

infrastructura socială. M8/6B Sprijin pentru investiţii în infrastructura socială, îşi propune să 

finanţeze 2 proiecte de infrastructură socială tip « hard », pentru amenajarea şi dotarea unor 
centre cu utilitate socială pentru categorii devaforizate sau vulnerabile. In analiza diagnostic, 

la pt. I.6 şi în analiza SWOT la pt. III.5 se constată necesitatea investiţiilor în infrastructura 

socială.  
Conform condiţiilor impuse de criteriul CS 3.1. fişa măsurii M8/6B specifica necesitatea 

de sustenabilitate a proiectelor implementate, prin finanţarea unor activităţi sociale de tip  
« soft », constând în organizarea de activităţi aferente domeniului pentru care a fost înfiinţată 
infrastructura socială. Acestea se vor finanţa prin programe paralele precum POCU, sau din alte 

surse financiare specifice activităţilor non-profit (sponsorizări, donaţii, etc.) 

Criteriul CS 3.2. prevede cel puţin o măsură dedicată acțiunilor pentru integrarea 

minorităţilor locale. 2 măsuri sunt dedicate acţiunilor pentru integrarea minorităţii rome:  
M8/6B Sprijin pentru investiţii în infrastructura socială; un criteriu de selecţie în cadrul 

acestei măsuri se va referi la infrastructuri sociale dedicate minorităţii rome. 
M9/6B Sprijinirea de activităţi cultural-educative pentru dezvoltarea generaţiei tinere şi 

integrarea minorităţilor ; un criteriu de selecţie va stimula participarea minorității rrome la 
activitățile cultural-educative organizate.   

Criteriul de selecţie CS 3.5. prevede o măsură dedicată formelor asociative. Măsura M4/2A 
îşi propune finanţarea pentru înfiinţarea a 2 forme asociative. Oportunitatea acestei măsuri este 

justificată prin analiza diagnostic, pt. I.4 şi analiza SWOT, pt. III.3.  
Criteriul de selecţie CS. 4.1. se referă la sinergia dintre măsurile propuse în SDL (cel 

puţin 2 măsuri la aceeaşi prioritate): 
a) La prioritatea P2- „Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de 

agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovative și a gestionării 
durabile a pădurilor” sunt stabilitae 3 măsuri: M1/2A, M2/2B, M4/2A.  



b) La prioritatea P6-„Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei și dezvoltarea 
economică în zonele rurale”, corespund 4 măsuri: M6/6B, M7/6B, B8/6B, M9/6B.   

Conform Criteriului CS 4.2. Complementaritatea intervenţiilor propuse (beneficiarii 
direcţi ai unei măsuri sunt incluşi în beneficiarii direcţi/indirecţi ai unei alte măsuri): 
a) Beneficiarii direcţi ai măsurii M1/2A sunt fermieri care aplică pentru investiţii în fermele 

proprii. Aceştia vor fi beneficiari indirecţi la măsura M3/1C în calitate de participanţi la cursuri 
de pregătire în domeniul antreprenoriatului agricol. 

b) Beneficiarii direcţi ai măsurii M2/2B, tineri care înfiinţează sau dezvoltă o fermă, vor fi 

beneficiari indirecţi la măsura M3/1C, în calitate de participanţi la cursuri. In contextul 

complementarităţii măsurilor, la măsura M3/1C se vor stabili criterii de selecţie privind accesul 
la cursuri pentru beneficiarii direcţi ai măsurilor M1/2A şi M2/2B. 

Criteriul CS 4.4. privind crearea de locuri de muncă este îndeplinit : prin derularea 
măsurilor M1/2A, M2/2B, M5/6A, M7/6B, M8/6B se vor crea 32 locuri de muncă. 

Criteriul CS 4.5. privind contribuţia la obiectivele transversale : 5 măsuri contribuie la 

obiectivul transveral de mediu : M1/2A, M2/2B, M5/6A, M6/6B, M7/6B.  
In structura de măsuri stabilită prin SDL, se regăsesc 3 măsuri cu utilitate publică, 

neaducătoare de profit care în cazul lipsei solicitanților vor fi implementate de GAL: M8/6B 

Sprijin pentru investiții în infrastructură socială, M9/6B Sprijinirea de activități cultural-

educative pentru dezvoltarea generației tinere și integrarea minorităților.  

 
Tabelul IV.2 

Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de intervenție  

Domenii e intervenție  Indicatori de monitorizare  

2A Îmbunătățirea performanței economice a tuturor 

exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și 
modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii 

participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a 

diversificării activităților agricole  

Număr exploatații agricole/ 

Număr de beneficiari sprijiniți 

2B Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri 
calificați corespunzător și, în special, a reînoirii generațiilor  

Număr de exploatații agricole/ 
Număr de beneficiari sprijiniți 

1C Încurajarea invățării pe tot parcursul vieții și a formării 

profesionale în sectoarele agricol și forestier  

Numărul total al 

participanților instruiți  

6A Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de 
întreprinderi mici, precum și creareaa de locuri de muncă 

Locuri de muncă create  

6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale Populația netă care 

beneficiază de servicii/ 

infrastructuri îmbunătățite 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 



CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor-Max. 5 pag./măsura  
Demonstrarea valorii adăugate  
Caracterul integrat şi inovator  

FIŞA MĂSURII 1 
 

Denumirea măsurii :  
Extinderea şi modernizarea exploataţiilor agricole de dimensiuni mici  
Codul măsurii: M1/2A  
Tipul măsurii 

⌧ INVESTIŢII 
⌧ SERVICII  
SPRIJIN FORFETAR 

 

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia şi a 

contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie şi la obiectivele 

transversale şi a complementarităţii cu alte măsuri. 
 

a. Justificarea măsurii şi corelarea cu analiza diagnostic şi SWOT  
Teritoriul inclus în viitorul GAL cuprinde terenuri agricole pe o suprafaţă de 18.951 ha,  

din care 18.548 terenuri arabile (97,87%), cultivate cu cereale şi plante tehnice, şi în mică 
parte cu plante furajere şi legume.  

Zona inclusă în GAL cuprinde un număr mare de ferme de subzistenţă; proprietarii de 
teren arabil care nu-şi pot lucra terenurile optează pentru arendare. Terenurile agricole au 
suprafeţe mici şi mulţi proprietari şi-au vândut pământul în perioada anilor 2003-2008.  

In zonă există o formă asociativă (AGRI SUD COOPERATIVA AGRICOLĂ) în care membrii 
sunt fermieri medii şi mari. Micii producători nu sunt organizaţi într-o formă asociativă, 
rezultatul fiind obţinerea unor venituri mici. 

Terenurile în mare parte sunt lucrate de femieri medii şi mari, cultivatori de cereale şi 

plante tehnice, dotaţi cu utilaje performante şi aplicând tehnologii moderne. Aceştia au 
asigurate pieţe stabile de aprovizionare şi desfacere, direct sau prin intermediul cooperativei.  

Exploataţiile mici pot fi sprijinite prin finanţările de la nivelul GAL–ului astfel încât să se 
modernizeze şi să-şi extindă activitatea agricolă prin achiziţia utilajelor şi echipamentelor 
agricole moderne. 

La nivelul unor investiţii medii şi mici, se pot promova exploataţii în domeniul 
legumiculturii. Producerea de legume este oportună în prezent prin existenţa unei pieţe în 

creştere în capitală, în care se caută preferenţial legume româneşti de calitate, produse în 

ferme de dimensiuni mici, de tip familial. 

Necesitatea implementării măsurii rezultă din analiza diagnostic, pt. I.4 şi respectiv 

analiza SWOT, pt. III.3. 
 

b. Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg. (UE) nr. 1305/2013 art. 4, la care contribuie 

M1/2A  
Favorizarea competitivităţii agriculturii 

 
c. Obiectivele specifice ale măsurii  

Modernizarea şi extinderea exploataţiilor agricole existente; 
Transformarea exploataţiilor de semi-subzistenţă în ferme performante; 
Creşterea veniturilor exploataţiilor sprijinite;  
Crearea unor noi locuri de muncă. 



 

d. Prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg (UE) nr. 1305/2013  
2. Creşterea viabilităţii exploataţiilor sş a competitivităţiii tuturor tipurilor de 

agricultură în toate regiunile şi promovarea tehnologiilor agricole inovatoare şi a gestionării 

durabile a pădurilor.  
a) Imbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea 

restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață 

și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole. 
 

e. Măsura corespunde obiectivelor din Reg (UE) nr.1305/2013  
Art. 17. Investiţii în active fizice;  
 

 

f. Măsura contribuie la Domeniul de intervenţie 2 (prevăzut la art.5, Reg (UE) nr. 

1305/2013) 
 

g. Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr.1305/2013  
Măsura contribuie la obiectivul transversal protecţia mediului. 

 

h. Complementaritatea cu măsurile din SDL  
Măsura M1/1A este complementară cu măsura M3/1C - Sprijin pentru dobândirea de  

competente antreprenoriale de către fermieri. 
 

i. Sinergia cu alte măsuri din SDL 

Impreună cu măsurile:  
M2/2B Sprijinirea tinerilor pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de exploataţii agricole, 
M3/1C Sprijin pentru dobândirea de competenţe antreprenoriale de către fermieri,  
M4/1D Sprijin pentru înfiinţarea şi promovarea formelor asociative,  

măsura M1/2A corespunde aceleiaşi priorităţi P2 (tabel IV.1): Creșterea vialbilității 

exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de aricultură în toate regiunile și 

pormovarea tehnologiilor agricole inovative și a gestionării durabile a pădurilor. 
 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

 

Valoarea adăugată a măsurii M1/2A constă în:  
- Modernizarea și extinderea exploatațiilor de dimensiuni mici și transformarea acestora 

în exploatații comerciale  

- Creșterea competitivității fermelor mici sprijinite și creșterea calității produselor; 
- Creșterea valorii adăugate a produselor agricole, prin creșterea calității produselor; 
- introducerea unor tehnologii noi prin achiziţia de utilaje noi şi echipamente moderne 

cu impact pozitiv asupra factorilor de mediu ca urmare a reducerii consumului de carburanţi; 

- promovarea unor tehnologii prietenoase cu mediul; 

- reducerea poluării mediului ca urmare a achiziţiei unor echipamente moderne;  
- crearea de locuri de muncă noi 

 

Relevanţa măsurii:  
In cadrul SDL, măsura M1/2A reprezintă o pondere semnificativă, datorită importanţei 

domeniului culturilor agricole vegetale în economia locală, la nivelul teritoriului GAL.  
Necesitatea sprijinului conform măsurii M1/1A rezultă din analiza diagnostic, pt. I.4, 

respectiv din analiza SWOT, pt. III.3. 



 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative 
 

- Regulamentul UE 1303/2013  
- Regulamentul UE 1305/2013  
- Directiva CE nr. 2000/78/CE  
- Legea 145/2014, măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol  
- OG28/2008 privind Registrul agricol  
- OUG 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene  
Se adaugă legislaţia naţională referitoare la toate domeniile conexe activităţii:  
- Legislaţia naţională în domeniul protecţiei mediului;  
- Legislaţia naţională în domeniul siguranţei alimentului;  
- Legislaţia naţională în domeniul sănătăţii;  
- Legislaţia naţională în domeniul securităţii la incendiu. 

 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 
 

Beneficiari direcţi :  
Fermieri definiti conform Regulamentului (UE) nr. 1307/2013, art.4, ca fiind persoane fizice 
autorizate conform OUG 44/2008 cu modificarile si completarile ulterioare sau juridice sau un 
grup de persoane fizice si juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup si 
membrii sai il detin in temeiul legislatiei nationale, ale caror exploatatii se situeaza pe 
teritoriul GAL), si care desfasoara o activitate agricola. 
Toti beneficiarii vor avea domiciliul sediul sau punct de lucru in teritoriul GAL. 

 

 
 

Beneficiari indirecţi :  
Comunităţile locale din teritoriul GAL.  
Consumatorii din teritoriul GAL şi zonele adiacente. 

 

5. Tip sprijin : 
 

- Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv;  
- Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii bancare sau a unei garanţii 

echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu 

art.45 (4) şi art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

 Pentru partea de servicii nu se accordă avans.  
 

6. Tipuri de acţiuni eligibile 
 

Acţiuni eligibile  
- Investiţii în construcții pentru extinderea, modernizarea exploataţiilor agricole de dimensiuni 

mici; 
- Investiții în dotarea cu echipamente și utilaje agricole; 
- Investiții în dotarea cu mijloace de transport specializate, aferente activității agricole;  
- investiţii în procesarea produselor agricole din ferma proprie;  
- investiţii pentru înfiinţarea, modernizarea sistemului de irigaţii din cadrul fermei, precum şi 
crearea unui sistem de stocare a apei de udare necesare funcţionării exploataţiei; 

- investiţii în producerea/utilizarea energiei din surse regenerabile; 
- investiții în măsuri de îmbunătățire a condițiilor de protecțis mediului, specifice activității de 

producție sprijinite;  
- investiţii necorporale: achiziţie sau creare de software, licenţe, drepturi de autor, mărci în 
conformitate cu art.45 (2) (d) din Reg. 1305/2013. 

Șters: Persoane fizice autorizate, întreprinderi 
individuale, întreprinderi familiale, societăţi 
comerciale încadrate la categoria microîntreprinderi 
conform Legii 346/2004.¶



- cheltuieli cu consultanţa, proiectare şi inginerie aferente proiectului în conformitate cu art.45 
(2) (c) din Reg. 1305/2013  

 
 

 

 

 

Acţiuni neeligibile  
- achiziţii bunuri şi echipamente “second hand”; 
- achiziția de clădiri  
Investiții în construcții pentru locuințe   
-cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului (deciziei) de finanţare a proiectului cu 

excepţia : costurilor generale definite la art.45, alin 2 litera c) a R (UE) nr.1305/2013 care pot 

fi realizate înainte de depunerea cererii de finanţare 

- cheltuieli care pot fi dublu finanţate în cadrul proiectului eligibil;  
- achiziţie mijloace de transport pentru uz personal sau pentru transport persoane sau mijloace 

de transport utilitate neconectata la specificul activității agricole (ex. cap tractor) 
- constructia si modernizarea locuintei;  
- investiții în: plantații de vie; 
- investiții în culturi energetice de orice tip 
- cheltuieli care pot fi dublu finanțate în cadrul proiectului eligibil;  
- cheltuieli financiare de orice tip, legate de cofinanţarea prin credit bancar;  
- contribuţie în natura; 
- cheltuieli cu spatiile ce deservesc activitatea generala a exploatatiei agricole: birouri 

administrative, sali sedinte, sali protocol, spatii de cazare, etc 
- cheltuieli cu întreținerea culturilor agricole;      
- cheltuieli neeligibile conform art. 69 alin (3) din R (UE) nr.1305/2013: dobânzi debitoare, cu 

excepţia granturilor acordate ca subvenţii pentru dobânda sau comisioane de garantare; 
achiziţionarea de terenuri; taxa pe valoare adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se 

poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice 

instrumentelor financiare. 
 

7. Condiţii de eligibilitate 
 
Solicitanţii eligibili pentru sprijinul acordat prin măsura 1 sunt fermierii definiţi conform 
Regulamentului (UE) nr. 1307/2013, art. 4, ca fiind persoane fizice autorizate conform OUG  
44/2008 cu modificările și completările ulterioare sau juridice sau un grup de persoane fizice 
sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup şi membrii săi îl deţin în 
temeiul legislaţiei naţionale, ale căror exploataţii se situează pe teritoriul GAL, şi care 
desfășoară o activitate agricolă.  
Dimensiunea economică a exploatației  
Investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minim   
8.000 SO (valoarea producţiei standard). 
Având în vedere analiza SWOT precum si nevoia de a sprijini exploatații agricole cu o 
dimensiune economică mai mica decât plafonul minim al producției standard (SO) stabilit 
pentru măsurile lansate la nivel național, acestea pot fi admise la finanțare, cu respectarea:  
- intervalului  4.000 – 7.999 SO pentru operațiuni care pot fi asimilate art. 19 alin (1) lit (a) pct 
(iii).  
- limitei minime de 8.000 SO pentru operațiuni care pot fi asimilate art. 19 alin (1) lit (a) pct 
(i);  
 
 

a) Activitatea economică finanțată/sprijinită se va desfășura în teritoriul GAL.  
b) Beneficiarii trebuie să se încadreze în categoriile de beneficiari eligibili după cum 

urmează: 
- Beneficiarii trebuie să demonstreze că au domiciliul sau un punct de lucru în 
teritoriul GAL; 

Șters: <#>achiziţie animale pentru fermele 
zootehnice;¶

Șters: <#>cheltuielile privind închiriere maşini, 
utilaje, instalaţii şi echipamente;¶

Șters: <#>costuri operaţionale, costuri de întreţinere, 
chirie;¶

Șters: <#>costuri de orice tip, legate de contracte de 
leasing;¶
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- Beneficiarul să fie:    
- persoana fizică autorizată (PFA), întreprinderi individuale (II) sau întreprinderi familiale (IF) 

înfiinţat cf. OUG nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare;  
- societate comercială înfiinţată cf. Legii nr.31/1990 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, încadrată în categoria microîntreprindere conform HG346/2004; 

-benficiarul să demonstreze lipsa datoriilor restante fiscale și sociale la semnarea contractului 

de finanțare; 

-beneficiarul cu vechime de peste un an, să demonstreze că în anul fiscal anterior nu a avut 

pierderi din activitatea de exploatare.  

 

c) Dimensiunea fermei sprijinite va fi între 8.000 SO și 80.000 SO. 

d) Investiția să se încadreze în cel puțin una din acșiunile eligibile prevăzute la pt.6 al 

prezentei fișe 

e) Solicitantul va demonstra asigurarea cofinanțării investiției înainte de semnarea 

contractului de finanțare (contract de credit, cont bancar)  

f) Prin prognoza financiară a afacerii, trebuie să se demonstreze viabilitatea 

economică a investiției; 

g) Investiția va respecta legislația de mediu în vigoare, prin parcurgerea procedurilor 

de avizare și autorizare. 

 

Alte precizări: 

 

 

  

a) Beneficiari neeligibili  
- solicitanţii înregistraţi în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât şi 
pentru FEADR, până la achitarea integrală a datoriei faţă de AFIR, inclusiv a dobânzilor şi 
majorărilor de întârziere;  
- solicitanţii care au contracte de finanţare pentru proiecte nerealizate, încetate din proprie 

iniţiativa pentru un an de la data rezilierii, precum şi solicitanţii care au avut contracte de 

finanţare încetate ca urmare a nerespectării obligaţiilor contractuale din iniţiativa AFIR, timp 
de doi ani de la data rezilierii; 
- beneficiarii Programului SAPARD şi FEADR care sunt în situaţii litigioase cu AFIR, până la 
pronunţarea definitivă a instanţei de judecată; 

- solicitanţii care nu respectă declaraţia privind dovada cofinanţării proiectului ca şi cei care nu 
depun proiectul tehnic ca şi documentele prevăzute în Lista documentelor necesare conform 
cerinţelor FEADR. 

- solicitanţii aflaţi în insolvenţă sau în incapacitate de plată.  
- solicitanţii care s-au angajat prin declaraţie la depunerea cererii de finanţare că vor depune 

dovada cofinanţării la contractare sau că vor depune proiectul tehnic şi nu prezintă 

documentele la data prevăzută în notificare, nu vor mai putea accesa programul timp de 1 an 
de la notificare;   

b) Solicitantul se angajează că va asigura mentenanţa investiţiei pe perioada de cel 

puţin 3 ani de la data încasării ultimei plăţi;  
c) Pentru investiţii care cuprind construcţii-montaj, solicitantul trebuie să facă dovada 

dreptului de folosinţă a terenului şi să respecte Planurile Urbanistice aprobate de 

autorităţile în drept. 

d) In cadrul unei sesiuni, aplicantul va depune un singur proiect în cadrul unei măsuri. 

 

8. Criterii de selecţie 
 

Nr. Principii de selecţie Punctaj 

crt.     

1. Principiul dimensiunii exploataţiei  
     

Șters: 5 

Șters: ¶
12.000 - < 25.000 SO ...



 Punctajul se va acorda în ordine descrescătoare începând de  

 la dimensiunea cea mai mică  

2. Principiul sectorului prioritar  

3 Principiul integrării producţie-procesare primară  
 Se acordă punctaj suplimentar proiectelor care  cuprind  

 investiţii în procesarea primară a produselor proprii  

4. Principiul economiei de apă la nivelul fermei  
 Se  acordă  punctaj  suplimentar  pentru  fermierii  care  

 utilizează tehnici de irigaţie prin picurare  

5. Principiul creşterii competenţei profesionale  

 

Se acordă punctaj beneficiarilor care detin competente 
profesionale certificate în domeniul care activează  

   

6. Principiul potențialului agricol al zonei  

 

Se acordă punctaj proiectelor care propun exploatații 
agricole/zootehnice in zone cu potențial ridicat  

7. 

 
Principiul asocierii fermierilor, care dețin exploatații de 
dimensiuni mici și/sau medii, în cadrul cooperativelor sau 
altor forme asociative constituite în baza legislatiei nationale 
în vigoare.  

 

9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 

 

Intensitatea sprijinului acordat prin Măsura M1/2A este de maxim 50% din valoarea cheltuielilor 

eligibile și se poate majora până la maxim 70% în condițiile Art. 17 (3) din Reg. 1305/2013 

Intensitatea sprijinului se poate majora cu 20% pentru investiții realizate de tineri fermieri, în 

sensul Art. 2 al Reg. 1305/2013: 

- Persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală cu titular având vârsta sub 40 de 

ani la data depunerii cererii de finanțare; 

- Asociație familiala, în care reprezentantul responsabil de proiect să îndeplinească 

condiția de vârstă sub 40 de ani la data depunerii proiectului; 

- Socitatea comercială înființată cf. Legii nr.31/1990, la care persoana care îndeplinește 

limta de vârstă (sub40 de ani la data depunerii Cererii de Finanțare) este asociat unic și 

administrator sau este deținătorul pachetului majoritar de părți sociale și administrator.  

    
Valoarea maximă a ajutorului financiar poate fi de maximum 70.000 Euro.Sumele aplicabile vor 
fi stabilite prin Ghidul solicitantului pentru fiecare apel in parte. 
 

10. Indicatori de monitorizare 
 

Număr de exploataţii agricole sprijinite: 6  
Număr de locuri de muncă create: 

 
6 

 

Total fonduri alocate 
 

315.264 Euro 

Șters: ¶
a. legumicultura ...

Șters: 5. ...
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FIŞA MĂSURII 2 
 

Denumirea măsurii:  
Sprijinirea tinerilor pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de exploataţii agricole  
Codul măsurii: M2/1B  
Tipul măsurii 
           □INVESTIŢII 
           □SERVICII  

⌧ SPRIJIN FORFETAR 
 

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia şi a 

contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie şi la obiectivele 

transversale şi a complementarităţii cu alte măsuri. 
 

a. Justificarea măsurii şi corelarea cu analiza diagnostic şi SWOT  
Ponderea mare a generaţiei cu vârste între 18 şi 40 de ani la nivelul teritoriului GAL, 

34,75%, justifică necesitatea sprijinirii înfiinţării şi dezvoltării fermelor mici şi medii de către 

această generaţie.  
Pentru menţinerea populaţiei tinere în teritoriu trebuie să se ia măsuri privind creşterea 

investiţiilor în zona prin atragerea de investiţii creatoare de locuri de muncă, precum şi prin 

implementarea de proiecte dedicate, pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării de exploataţii 
agricole mici şi performante.  

Pe lângă disponibilitatea deosebită de capital uman, teritoriul GAL reprezintă şi 
oportunităţi privind piaţa în creştere pentru produse alimentare de calitate, produse în ferme 

mici şi medii.  
Infiinţarea şi dezvoltarea de activităţi agricole de către tineri reprezintă şi o oportunitate 

de ameliorare a situaţiei generale socio-economice a spaţiului rural.  
Necesitatea implementării măsurii rezultă din analiza diagnostic, pt. I.3, I.4 şi respectiv 

analiza SWOT, pt. III.2, III.3. 
 

b. Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg. (UE) nr. 1305/2013 art. 4, la care contribuie 

M2/2B 

Favorizarea competitivității agriculturii 
 

c. Obiectivele specifice ale măsurii  
Infiinţarea şi dezvoltarea exploataţiilor agricole de către tineri;  
Crearea unor locuri de muncă pentru tineri (şomeri, tineri absolvenţi, etc.) 

Creşterea veniturilor exploataţiilor sprijinite. 
 

d. Prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg (UE) nr. 1305/2013  
2. Creşterea viabilităţii exploataţiilor şi a competitivităţiii tuturor tipurilor de 

agricultură în toate regiunile şi promovarea tehnologiilor agricole inovatoare şi a gestionării 

durabile a pădurilor.  
b. Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în 

special, a reînnoirii generațiilor. 

 

e. Măsura corespunde obiectivelor din Reg (UE) nr.1305/2013; 

Art. 17. Investiţii în active fizice;  
 
 



 

 

 

f. Măsura contribuie la Domeniul de intervenţie 2 (prevăzut la art.5, Reg (UE) nr. 

1305/2013). 
 

g. Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr.1305/2013  
Măsura contribuie la obiectivul transversal protecţia mediului. 

 

h. Complementaritatea cu măsurile din SDL  
Măsura M2/2B este complementară cu măsura M3/1C - Sprijin pentru dobândirea de  

competenţe antreprenoriale de către fermieri; 
 

i. Sinergia cu alte măsuri din SDL 

Impreună cu următoarele 2 măsuri : 

M1/2A Extinderea şi modernizarea exploataţiilor agricole de dimensiuni mici,  
M4/2A Sprijin pentru înfiinţarea şi promovarea formelor asociative.  

măsura M2/2B corespunde aceleiaşi priorităţi P1 (tabel IV.1): Creșterea viabilității exploatațiilor 

și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor 

agricole inovative și a gestionării durbile a pădurilor.  
 

2. Valoarea adăugată a măsurii 
 

Valoarea adăugată a măsurii M2/1B constă în:  
- sprijinirea tinerilor fermieri pentru înfiinţarea şi dezvoltarea exploataţiilor agricole de 

dimensiuni mici, până la 50.000 SO.  
- introducerea unor tehnologii noi prin achiziţia de utilaje noi şi echipamente moderne 

cu impact pozitiv asupra factorilor de mediu ca urmare a reducerii consumului de carburanţi; 

- evitarea poluării mediului ca urmare a achiziţiei unor echipamente moderne;  
- crearea de locuri de muncă noi. 

 

Relevanţa măsurii:  
In cadrul SDL, măsura M2/2B reprezintă o soluţie pentru valorificarea potenţialului uman 

şi natural, având în vedere structura demografică a teritoriului, cu o pondere semnificativă a 

populaţiei tinere active, cu vârste între 18 şi 40 de ani. 

Necesitatea sprijinului conform măsurii M2/1B rezultă din analiza diagnostic, pt. I.3, I.4, 

respectiv din analiza SWOT, pt.III.2, III.3. 
 

3. Trimiteri la alte acte legislative 
 

- Regulamentul UE 1303/2013  
- Regulamentul UE 1305/2013  
- Directiva CE nr. 2000/78/CE  
- Legea 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din 

sectorul agricol  
- OG28/2008 privind Registrul agricol  
- OUG 49/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene  
Se adaugă legislaţia naţională referitoare la toate domeniile conexe activităţii:  
- Legislaţia naţională în domeniul protecţiei mediului;  
- Legislaţia naţională în domeniul siguranţei alimentului;  
- Legislaţia naţională în domeniul sanătăţii;  
- Legislaţia naţională în domeniul securităţii la incendiu. 

 
 
 

 



4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 
 

Beneficiari direcţi : 
 
Fermierii definiţi conform Regulamentului (UE) nr. 1307/2013, art. 4, ca fiind persoane 
fizice autorizate conform OUG 44/2008 cu modificările și completările ulterioare sau 
juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe 
care un astfel de grup şi membrii săi îl deţin în temeiul legislaţiei naţionale, ale căror 
exploataţii se situează pe teritoriul GAL), şi care desfășoară o activitate agricolă. 
  
- Persoane fizice autorizate, cu vârsta sub 40 de ani impliniti la data depunerii Cererii 

de finanţare;  
- Intreprinderi individuale/întreprinderi familiale la care titularul este persoană tânără 

cu vârsta sub 40 de ani impliniti la data depunerii Cererii de finanţare; 

- Societăţi comerciale încadrate la categoria microîntreprinderi conform Legii 346/2004, 
cu asociat unic, asociat majoritar sau administrator, persoana tânără cu vârsta sub 40 de ani la 
data depunerii Cererii de finanţare. 

- Societăți cooperative cu asociați majoritar persoane tinere cu vârsta sub 40 de ani 
împliniți la data depunerii Cererii de finanțare. 

- Cooperative agricole cu asociați majoritar persoane tinere cu vârsta sub 40 de ani 
împliniți la data depunerii Cererii de finanțare. 

Toti beneficiarii vor avea domiciliul sediul sau punct de lucru în teritoriul GAL. 
 

Beneficiari indirecţi :  
Comunităţile locale din teritoriul GAL.  
Consumatorii din teritoriul GAL şi zonele adiacente. 

 

4. Tip sprijin : 
 

- rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 
- 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) și art.63 ale Reg. (UE) nr.1305/2013. 

 
  

 

5. Tipuri de acţiuni eligibile 
 

Acţiuni eligibile  
- investiţii pentru înfiinţarea, extinderea, modernizarea exploataţiilor agricole de dimensiuni 

mici, administrate de tineri cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii Cererii de finanţare; 

capacitatea administrativă se demonstrează prin poziţia de titular, asociat unic, asociat 
majoritar, administrator; 

- investiţii în procesarea produselor agricole din ferma proprie;  
- investiţii pentru înfiinţarea, modernizarea sistemului de irigaţii din cadrul fermei, precum şi 
crearea unui sistem de stocare a apei de udare necesare funcţionarii exploataţiei; 

- investiţii în producerea/utilizarea energiei din surse regenerabile;  
- investiţii necorporale: achiziţie sau creare de software, licenţe, drepturi de autor, mărci în 

conformitate cu art.45 (2) (d) din Reg. 1305/2013.  
- cheltuieli cu consultanţa, proiectare şi inginerie aferente proiectului.  
Toţi beneficiarii trebuie să demonstreze că au sediul sau un punct de lucru în teritoriul GAL.  
Activitatea economică finanţată/sprijinită se va desfăşura în teritoriul GAL. 
 

Acţiuni neeligibile  
- achiziţii bunuri şi echipamente “second hand”; 
- achiziția de clădiri 

Șters: Corespunzător Art. 67, Reg. (UE) NR. 
1303/2013, sprijinul va fi de tip forfetar:



- investiții în construcții pentru locuințe;  
- cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului (deciziei) de finanţare a proiectului cu 
excepţia : costurilor generale definite la art.45, alin 2 litera c) a R (UE) nr.1305/2013 care pot fi 
realizate înainte de depunerea cererii de finanţare;  
- cheltuieli care pot fi dublu finanţate în cadrul proiectului eligibil;  
- achiziţie mijloace de transport pentru uz personal sau pentru transport persoane sau cu 

mijloace de transport cu utilitate neconectată la specificul activității agricole (ex. cap 
tractor); 

- constructia si modernizarea locuintei;  
- achiziţie animale pentru fermele zootehnice; 
- investiții în: planații de vie; 
- investiția în culturi energetice de orice tip;   
- cheltuieli financiare de orice tip, legate de confinanţarea prin credit bancar;  
- contribuţie în natură; 



 

 -  
- costuri de orice tip, legate de contracte de leasing; 
- cheltuieli cu spațiile ce deservesc activitatea generală a exploatației agricole; birouri 

administrative, săli de ședințe, săli de protocol, spații de cazare etc.; 
- cheltuieli cu întreținerea culturilor agricole;  
- cheltuieli neeligibile conform art. 69 alin (3) din R (UE) nr.1305/2013: dobânzi debitoare, cu 
excepţia granturilor acordate ca subvenţii pentru dobânda sau comisioane de garantare; 

achiziţionarea de terenuri; taxa pe valoare adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se 

poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice 

instrumentelor financiare. 
 

7. Condiţii de eligibilitate 

 

 

a) Activitatea economică finanțată/sprijinită se va desfășura în teritoriul GAL; 
b) Beneficiarii trebuie să se încadreze în categoriile de beneficiari eligibili după cum 

urmează: 
- Beneficiarii trebuie să demonstreze că au domiciliul, sediul sau un punct de 
lucru în teritoriul GAL; 
Beneficiarii trebuie să fie: 

Fermierii definiţi conform Regulamentului (UE) nr. 1307/2013, art. 4, ca fiind persoane fizice 
autorizate conform OUG 44/2008 cu modificările și completările ulterioare sau juridice sau un 
grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup şi 
membrii săi îl deţin în temeiul legislaţiei naţionale, ale căror exploataţii se situează pe 
teritoriul GAL), şi care desfășoară o activitate agricolă. 

  
- persoana fizică autorizată (PFA), întreprinderi individuale (II) sau întreprinderi familiale (IF) 

înfiinţat cf. OUG nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare;  
- societate comercială înfiinţată cf. Legii nr.31/1990 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, încadrată în categoria microîntreprindere conform HG346/2004; 

 
- Societăți cooperative cu asociați majoritar persoane tinere cu vârsta sub 40 de ani 

împliniți la data depunerii Cererii de finanțare. 
- Cooperative agricole cu asociați majoritar persoane tinere cu vârsta sub 40 de ani 

împliniți la data depunerii Cererii de finanțare 

-  

-benficiarul să demonstreze lipsa datoriilor restante fiscale și sociale la semnarea contractului 

de finanțare; 

-beneficiarul cu vechime de peste un an, să demonstreze că în anul fiscal anterior nu a avut 

pierderi din activitatea de exploatare.  

 

c) Dimensiunea fermei sprijinite va fi între 8.000 SO și 50.000 SO. 

d) Investiția să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute la pt.6 al 

prezentei fișe 

e) Solicitantul va demonstra asigurarea cofinanțării investiției înainte de semnarea 

contractului de finanțare (contract de credit, cont bancar)  

f) Prin prognoza financiară a afacerii, trebuie să se demonstreze viabilitatea 

economică a investiției; 

g) Investiția va respecta legislația de mediu în vigoare, prin parcurgerea procedurilor 

de avizare și autorizare. 
 

Alte precizări 
a) Beneficiari neeligibili  

Șters: <#>cheltuielile privind închiriere maşini, 
utilaje, instalaţii şi echipamente;¶
<#>¶
<#>costuri operaţionale, costuri de întreţinere, chirie;¶
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- solicitanţii înregistraţi în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât şi pentru 
FEADR, până la achitarea integrală a datoriei faţă de AFIR, inclusiv a dobânzilor şi majorărilor de 
întârziere;  
- solicitanţii care au contracte de finanţare pentru proiecte nerealizate, încetate din proprie 
iniţiativă pentru un an de la data rezilierii, precum şi solicitanţii care au avut contracte de 
finanţare încetate ca urmare a nerespectării obligaţiilor contractuale din iniţiativa AFIR, timp de 
doi ani de la data rezilierii;  
- beneficiarii Programului SAPARD şi FEADR care sunt în situaţii litigioase cu AFIR, până la 
pronunţarea definitivă a instanţei de judecată; 

- solicitanţii care nu respectă declaraţia privind dovada cofinanţării proiectului ca şi cei care nu 
depun proiectul tehnic ca şi documentele prevăzute în Lista documentelor necesare conform 

cerinţelor FEADR.  
- solicitantii aflaţi în insolvenţă sau în incapacitate de plată.  
- solicitanţii care s-au angajat prin declaraţie la depunerea cererii de finanţare că vor depune 

dovada cofinanţării la contractare sau că vor depune proiectul tehnic şi nu prezintă documentele 

la data prevăzută în notificare, nu vor mai putea accesa programul timp de 1 an de la notificare; 

b) Solicitantul se angajează că va asigura mentenanţa investiţiei pe perioada de cel 
puţin 3 ani de la data încasării ultimei plăţi;   

c) Pentru investiţii în proiecte de construcţii-montaj beneficiarul trebuie să facă 

dovada dreptului de folosinţă a terenului.  
d) In cadrul unei sesiuni, aplicantul va depune un singur proiect în cadrul unei măsuri. 

 

 

8. Criterii de selecţie 
 

Nr. Principii de selecţie Punctaj 

crt. Principiul dimensiunii exploatatiei  
    

 Punctajul se va acorda în ordine descrescătoare începând  

 de la dimensiunea cea mai mică  

2. Principiul sectorului prioritar  

 a. legumicultura  

 b. alte culturi vegetale  

 Se acordă punctaj în ordine descrescătoare începând de la  

 litera a.  

3. Principiul soiurilor şi al raselor autohtone  
 Se acordă punctaj proporţional cu ponderea materiaulului  

 genetic de origine autohtonă, utilizat în activitate.  

4. Principiul economiei de apă la nivelul fermei  
 Se  acordă  punctaj  suplimentar  pentru  fermierii  care  

 utilizează tehnici de irigaţie prin picurare  

 eligibilă  

5. Principiul creşterii competenţei profesionale  

 Se acordă punctaj beneficiarilor care se obligă să urmeze  

 un curs de antreprenoriat fermelor agricole.  

6. Principiul potentialului agricol al zonei  

 

 

Se acordă punctaj proiectelor care propun exploatații 
agricole/zootehnice in zone cu potential ridicat. 
  

6.  

7. Principiul asocierii fermierilor, care dețin exploatatii 
de dimensiuni mici și/sau medii, în cadrul cooperativelor sau 
altor forme asociative constituite în baza legislației 
natioanle în vigoare.  

 

 

9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 

Șters: 5

Șters: 1. ...

Șters: 5. ...

Șters: 6

Șters: antreprenoriale

Șters: 7

Șters: romovării protecţiei mediului
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Intensitatea sprijinului stabilit prin Măsura M2/2B este de 100% din valoarea cheltuielilor 

eligibile, se accorda sub formă de spriji forfetar:  

75% din valoarea sprijinului, la semnare deciziei de finanțare; 

25% în termen de maxim 3 ani de la semnarea deciziei de finanțare, cu condiția 

implementării corecte a proiectului.  

  
Valoarea maximă  a ajutorului financiar poate fi de maximum 70.000 Euro. Sumele 
aplicabile vor fi stabilite prin Ghidul solicitantului pentru fiecare apel in parte. 
Activitățile sprijinite sunt generatoare de venit.  

 

 
 
10. Indicatori de monitorizare  

Număr de exploataţii agricole sprijinite 8 

Număr de locuri de muncă create 8 

Total fonduri alocate 280.234 Euro 

Șters: a unui proiect finanţat prin această măsura va 
fi de 20.000 …

Șters: 160.000



 
 

 

FIŞA MĂSURII 3 
 

Denumirea măsurii:  
Sprijin pentru dobândirea de competenţe antreprenoriale de către fermieri  
Codul măsurii: M3/1C  
Tipul măsurii  

 INVESTIŢII 
⌧ SERVICII  
 SPRIJIN FORFETAR 

 

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia şi a 

contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie şi la obiectivele 

transversale şi a complementarităţii cu alte măsuri. 
 

a. Justificarea măsurii şi corelarea cu analiza diagnostic şi SWOT  
In teritoriul GAL, atât în sistemul de învăţământ gimnazial şi mediu cât şi în cel de scurtă 

durată nu sunt disponibile cursuri în domeniul antreprenoriatului adaptate la specificul 
exploataţiilor agricole.  

Marea majoritate a exploataţiilor agricole de dimnensiuni mici, nu au capacitatea 
financiară pentru a plăti un manager profesionist şi sunt nevoiţi să-şi administreze activitatea 

economică în mod empiric. Chiar dacă sunt buni cunoscători ai tehnologiilor de cultură, 
administratorii fermelor trebuie să deţină şi cunoştinţe pentru valorificarea eficientă a producţiei 
pe o piaţă concurenţială deosebit de complexă.  

Având în vedere specificul sezonier şi complex al pieţei, precum şi variaţia foarte mare a 
preţurilor în timp scurt în interiorul sezonului, alegerea şi adaptarea continuă a soluţiilor de 

marketing este foarte importantă pentru succesul economic al activităţii. Prin urmare, abordarea 
antreprenorială a activităţilor agricole reprezintă un demers mai complex decât în oricare alte 
domenii de servicii sau producţie.  

Prin această măsură se asigură dezvoltarea competenţelor profesionale ale 

antreprenorilor ca şi dezvoltarea iniţiativei în abordarea unor afaceri în domeniul agricol şi 
neagricol.  

Lipsa de asociere a micilor proprietari de terenuri determină obţinerea unor venituri mici. 
Prin această măsură se va contribui la conştientizarea comunităţilor locale privind rolul fiecărui 

membru în îmbunătăţirea condiţiilor proprii de viaţă prin dezvoltarea unor afaceri ca şi 
colaborarea pentru promovarea acestora.  

Se urmăreşte sprijinirea comunităţilor din teritoriul GAL pentru crearea şi dezvoltarea 
abilităţilor antreprenoriale, adaptate la specificul exploataţiilor agricole.  

Necesitatea implementării măsurii rezultă din analiza diagnostic, pt. I.6, şi respectiv 

analiza SWOT, pt. III.5. 
 

b. Obiectivul de dezvoltare rurala al Reg. (UE) nr. 1305/2013 art. 4, la care contribuie 

Măsura M3/1C 

Favorizarea competitivității agriculturii 
 

c. Obiectivele specifice ale măsurii  
Creşterea nivelului de pregătire antreprenorială a fermierilor din teritoriul GAL; 
Creşterea competenţei antreprenoriale a fermierilor beneficiari ai măsurilor de sprijin  

direct pentru exploataţii agricole, M1/2A, M2/1B. 

Creşterea veniturilor exploataţiilor sprijiniti. 
 

 

d. Prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg (UE) nr. 1305/201  



1. Incurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și în 
zonele rurale.  

a) Incurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în sectoarele agricol 

și forestier. 
 

e. Măsura corespunde obiectivelor din Reg (UE) nr.1305/2013;  
Art.14 Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare 

 

f. Măsura contribuie la Domeniul de intervenţie 1a, 2b (prevazut la art.5, Reg (UE) nr. 

1305/2013). 
 

g. Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr.1305/2013  
Nu este cazul. 

 

h. Complementaritatea cu măsurile din SDL Măsura 

M3/1C este complementară cu măsurile:  
M1/2A Extinderea şi modernizarea exploataţiilor agricole de dimensiuni mici; 

M2/2B Sprijinirea tinerilor pentru îfiinţarea şi dezvoltarea de exploataţii agricole. 
 

i. Sinergia cu alte măsuri din SDL  

Nu este cazul.  
 

2. Valoarea adăugată a măsurii 
 

Valoarea adăugată a măsurii M3/1C constă în:  
- fermieri mai competenţi în activitatea de administrare a exploataţiei agricole;  
- exploataţii agricole mici mai bine administrate din punctul de vedere al soluţiilor de 

management şi marketing. 
 

Relevanţa măsurii:  
Instruirea antreprenorială a fermierilor va avea un efect benefic pe termen mediu şi 

lung în activitatea curentă a exploataţiilor agricole din teritoriul GAL.  
Necesitatea sprijinului conform măsurii M3/1C rezultă din analiza diagnostic, pt. I.6, 

respectiv din analiza SWOT, pt. III.5. 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative 
 

- Legea 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din 

sectorul agricol  
- OUG 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene  
- Legislaţia Naţională în domeniul securităţii la incendiu.  
- OG 129/2000 – formarea profesională a adulţilor 

 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 
 

Beneficiari direcţi  
Entităţi private specializate în organizarea de programe de formare-cursuri/stagii de 

pregatire practica in domeniile : 

- agro-business, specializări agricole 

- antreprenoriat  

- pregătirea profesională a adulţilor. 
 

Beneficiari indirecţi :  
Persoane fizice din teritoriul GAL care vor beneficia de cursuri;  

Șters:  

Șters: de

Șters: pentru



Persoane fizice din cadrul beneficiarilor direcţi de la măsurile de sprijinire a 
exloataţiilor agricole – M1/2A, M2/1B.  

Comunităţile locale de pe teritoriul viitorului GAL. 
 

5. Tip sprijin 
 

- Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv. 
Taxe de participare la cursuri/programe de formare 
 Plată în avans cu condiția constituirii unei garanții financiare corespunzătoare 
procentului de 100% din valoarea avansului. 

 

 

 

6. Tipuri de acţiuni eligibile 
 

Acţiuni eligibile 
- Servicii de formare/pregătire profesională;  
-Servicii de organizare schimburi de experiență și bune practici inter-teritoriale și 
transnaționale.  
- servicii de organizare a cursurilor de pregătire profesională;  
- consultanţa pentru întocmirea Cererii de finanţare şi pentru implementarea proiectului 
 

Acţiuni neeligibile  
- cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului (deciziei) de finanţare a proiectului cu 
excepţia : costurilor generale definite la art.45, alin 2 litera c) a R (UE) nr.1305/2013 care pot fi 

realizate înainte de depunerea cererii de finanţare; 

- achiziţie mijloace de transport pentru uz personal sau pentru transport persoane;  
- cheltuielile privind închiriere maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente;  
- costuri operaţionale, costuri de întreţinere, chirie; 
 

7. Condiţii de eligibilitate 
 

a) Activitatea economică finanțată/sprijintă se va desfășura în teritoriul GAL, având ca 
beneficiari indirecți exclusiv persoane fizice care au domiciliul sau activitateaa 
profesională agricolă pe teritoriul GAL; 

b) Incadrarea în categoria de beneficiari eligibili, după cum urmează: 
- Să fie organizate ca entități private (societăți și ONG) care au în obiectul de activitate 
prestări servicii de formare profesională sau publice (școli, universități, etc.), cu obiectul de 
activitate în domeniul serviciilor de învățământ pentru formarea profesională a adulților. 
- Să facă dovada că dispune de personal propriu sau cooptat, cu specializare în domeniul 
economiei agrare sau domenii conex.  
- Sa dispună de capacitatea logistica și de tehnica necesară dezvoltării activității; 
- Să demonstreze lipsa datoriilor restante fiscale și sociale la semnareaa deciziei de 
finanțare; 
- Să nu se afle în situație de insolvență, faliment sau incapacitate de plată.  

c) Cursurile organizate să corespundă scopului măsurii, de a asigura creșterea nivelului e 
cunoștințe în domeniul antreprenoriatului agricol.  

 
Alte precizări: 

a) Beneficiari neeligibili  
- solicitanţii înregistraţi în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât şi pentru 
FEADR, până la achitarea integrală a datoriei faţă de AFIR, inclusiv a dobânzilor şi majorărilor de 

întârziere;  
- solicitanţii care au contracte de finanţare pentru proiecte nerealizate, încetate din proprie 

iniţiativă pentru un an de la data rezilierii, precum şi solicitanţii care au avut contracte de 

finanţare încetate ca urmare a nerespectării obligaţiilor contractuale din iniţiativa AFIR, timp de 

doi ani de la data rezilierii;  
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- beneficiarii Programului SAPARD şi FEADR care sunt în situaţii litigioase cu AFIR, până la 
pronunţarea definitivă a instanţei de judecată; 

- solicitanţii aflaţi în insolvenţă sau în incapacitate de plată. 
In cadrul unei sesiuni, aplicantul depune un singur proiect în cadrul măsurii. 

 

 
 
 
 
 
 
 
8. Criterii de selecţie 

 

Nr. Principii de selecţie Punctaj 

crt.   

1. 

Principiul  nevoii și a impactului estimat pentru creșterea viabilității 
exploatațiilor și a competitivității acestora, promovarea utilizării 
tehnologiilor agricole inovatoare și facilitarea intrării în sectorul 
agricol a unor fermieri calificați corespunzător  

   

   

   

2. Principiul nivelului de calificare al trainerului (lectorului)  
 Se  va  acorda  punctaj  în  funcţie  de  gradul  de  calificare  şi  

 experienţa trainerului, dovedită prin documente  

3. Principiul experienţei în domeniul proiectului  

 Se  va  acordă  punctaj  în  funcţie  de  experienţa  beneficiarului  

 direct în furnizarea de servicii de pregătire profesională, dovedită  

 prin documente  

 9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului  
 

Intensitatea sprijinului stabilit prin Măsura M3/1C este de 100% din valoarea cheltuielilor 

eligibile.  
Valoarea maximă a ajutorului financiar nerambursabil acordat prin această măsura va fi 
de 10.000 Euro. 
Valoarea maximă a costurilor pentru un cursant va fi de 20 de euro.  
Activitățile sprijinite sunt negenratoare de venit.  

 

10. Indicatori de monitorizare  

Număr total de cursuri 8 

Număr total de participanţi 160 

Total fonduri alocate 42.035 Euro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Șters: nivelului calitativ al programului cursului

Șters: Se va acorda punctaj proporţional cu o notă 
stabilită de un expert

Șters: evaluator, în funcţie de calitatea profesională 
şi pedagogică a

Șters: programului de curs

Șters:  unui proiect finanţat

Șters: 3

Șters: 24.000



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FIŞA MĂSURII 4 
 

Denumirea măsurii:  
Sprijin pentru înfiinţarea şi promovarea formelor asociative  
Codul măsurii: M4/2A  
Tipul măsurii 

□INVESTIŢII 
⌧ SERVICII 
□SPRIJIN FORFETAR 

 

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia şi a 

contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie şi la obiectivele 

transversale şi a complementarităţii cu alte măsuri. 
 

a. Justificarea măsurii şi corelarea cu analiza diagnostic şi SWOT  
Teritoriul inclus în viitorul GAL cuprinde terenuri agricole pe o suprafaţă de cca  

18.951 ha, din care 18.548 ha terenuri arabile (97,87%), marea lor majoritate cultivate cu cereale 

şi plante tehnice.  
Terenurile agricole au suprafeţe mici şi mulţi proprietari şi-au vândut pământul în 

perioada anilor 2003-2008. Micii producători nu sunt organizaţi într-o formă asociativă, rezultatul 
fiind obţinerea unor venituri mici. 

In zonă există o formă asociativă (AGRI SUD COOPERATIVA AGRICOLĂ) în care membrii 
sunt fermieri medii şi mari, cultivatori de cereale şi plante tehnice.  

Cooperativa reprezintă în teritoriu un model pozitiv prin care se demonstrează practic 

posibilitatea aprovizionării la preţuri mici şi desfacerii mai rentabile a producţiei. Prin 
aprovizionare şi desfacere în cantităţi mari se pot obţine preţuri mai bune, în paralel cu scăderea 
costurilor operaţionale pe unitatea de produs.  

La nivelul unui număr mai mare de fermieri, se poate apela la manageri specializaţi care 

pot identifica soluţiile optime de marketing pentru desfacerea producţiei. De asemenea, se pot 

aplica tehnologii moderne de cultură şi se pot utiliza în comun utilaje specializate care sunt 

nerentabile pe suprafeţe mici de terenuri. 
Necesitatea implementării măsurii rezultă din analiza diagnostic, pt. I.4 si respectiv 

analiza SWOT, pt. III.3. 
 

b. Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg. (UE) nr. 1305/2013 art. 4, la care contribuie 

M4/2A  
Favorizarea competitivităţii agriculturii. 

 
c. Obiectivele specifice ale măsurii  



Sprijinirea înființări de forme asociative pentru a asigura creșterea veniturilor din 
exploatare prin îmbunătățirea managementului și marketingului fermei: 
- Dezvoltarea în comun de către mai mulți fermieri a unor activități de consiliere 
în domeniul tehnologiilor agricole; 
- Dezvoltarea în comun a activităților de consiliere în domeniul managementului 
din gestiunii fermei; 
- Inființarea de servicii de gestionare a exploatațiilor, de servicii de înlocuire în 
cadrul exploatației și de servicii de consiliere agricolă, în conconrdanță cu ART. 15 din 
Reg (UE) 1305/2013 și Art. 12 din Reg. (UE) nr. 1306/2013; 
- Simularea orientării spre piață, adaptarea politicilor de marketing la cerințele 
pieței;  
- Costuri de producție mai mici ca urmare a achiziției, în comun a input-urilor;  
- Diversificarea activitățolor la nivelul formei asociative, pentru adaptarea mai 
bună la fluctuațiile pieței;  
- Crearea unor noi locuri de muncă; 

 

d. Prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg (UE) nr. 1305/2013  
2. Creşterea viabilităţii exploataţiilor şi a competitivităţiii tuturor tipurilor de 

agricultură în toate regiunile şi promovarea tehnologiilor agricole inovatoare şi a gestionării 

durabile a pădurilor. 

a) Imbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea 

restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață 

și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole; 
 

e. Măsura corespunde obiectivelor din Reg (UE) nr.1305/2013  
Art. 15. Servicii de consiliere, servicii de gestionare a exploatației și servicii de înlocuire 

în cadrul exploatației ; 
 

f. Măsura contribuie la Domeniul de intervenţie 2A (prevăzut la art.5, Reg (UE) nr. 

1305/2013). 
 

g. Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr.1305/2013  
Nu este cazul 

 

h. Complementaritatea cu măsurile din SDL 

- Nu este cazul 
 

i. Sinergia cu alte măsuri din SDL 

Impreună cu următoarele 3 măsuri :  
M1/2A Extinderea şi modernizarea exploataţiilor agricole de dimensiuni mici,  
M2/2B Sprijinirea tinerilor pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de exploataţii agricole,   

măsura M4/2A corespunde aceleiaşi priorităţi P2 (tabel IV.1): Creșterea viabilității exploatațiilor 

și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor 

agricole inovative și a gestionării durabile a pădurilor.  
 

2. Valoarea adăugată a măsurii 
 

Valoarea adăugată a Măsurii M4/2A constă în:  
- Dezvoltarea unor activități de management și marketing la nivelul formeei asociative, 

cu specialiști în management și marketing; 
- Dezvoltarea unor activități de consiliere pentruu membrii formei asociative, pentru 

aplicare de tehnologii agricole moderne; 
- introducerea unor tehnologii noi prin transferul de experienţă dobândit de fermele cu 

eficienţă economică mai mare; 

- desfacerea productiei agricole prin asociaţie şi obţinerea unor preţuri optime;   



- diversificarea activităților agricole și crearea unor lanțuri comune de aprovizionare și 
desfacere; 

- derularea în comun a unor investiţii având impact pozitiv asupra fiecărei ferme;  
- crearea de locuri de muncă noi; 

 

Relevanţa măsurii:  
Organizarea formelor asociative reprezintă o soluţie pentru valorificarea potenţialului 

agronomic şi uman al exploataţiilor agricole de dimensiuni mici.  
Necesitatea sprijinului conform măsurii M4/1D rezultă din analiza diagnostic, pt. I.4, 

respectiv din analiza SWOT, pt. III.3. 
 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

 

- Regulamentul UE 1303/2013 privvind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din 
Fondul european agricol pentru dezvltare  

- Regulamentul UE 1305/2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea PAC; 
- HG 226/2015  privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor PNDR 
- OUG 49/2015 Privind gestionarea financiară a fondurilor europene; 
- Legea 1/2005 privind cooperativele; 
- Legea 566/2004 privind cooperativelel agricole 
- OG 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor de producători pentru 

comercializarea produselor agricole și silvice cu modificările și completările ulterioare 
- Ordin MADR nr. 171/2006 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și 

organizațiilor de producători aprobată prin legea 338/2005  cu modificările și 
completările ulterioare  

-  OG 26/2000 cu privire la asociații și fundații 
-  Legea 36/1991  privind societățile agricole și fundații 
-  Legea 145/2014 pentru stabilirea unor măsurri de reglementare aa pieței produselor 

din sectorul agricol  
 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 
 

Beneficiari direcţi :  
- Fermieri persoane fizice autorizate;  
- Fermieri persoane fizice înregistrate în Registrul Agricol al Primăriei;  
- Fermieri titulari ai unei întreprinderi individuale sau familiale;  
- Fermieri constituiți ca societăți comerciale înființate cf. Legii nr. 31/1990 republicată, 

încadrată în categoria microîntreprinderi conform HG 346/2004.  
Toti beneficiarii direcţi trebuie să demonstreze că au sediul sau un punct de lucru în 

teritoriul GAL. Activitatea economică finanţată/sprijinită se va desfăşura în teritoriul GAL. 
 

Beneficiari indirecţi :  
Comunităţile locale de pe teritoriul GAL. 

 

5. Tip de sprijin : 
 

- Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv; 

 

6. Tipuri de acţiuni eligibile 
 

Acţiuni eligibile  
- cheltuieli pentru înfiinţarea formei juridice de asociere; 
- cheltuieli privind activități de consiliere privind gestionarea exploatațiilor componente ale 

formei asociative; 
- cheltuieli de consiliere privind aplicareaa de tehnologii agricole moderne în fermele 

componente ale fornei asociative;  



- cheltuieli cu consultanța aferente proiectului, în conformitate cu art. 45 (2) (c) din Reg. 
1305/2013 

 

Acţiuni neeligibile  
- achizitii bunuri şi echipamente “second hand”;  
- cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului (deciziei) de finanţare a proiectului cu 

excepţia : costurilor generale definite la art.45, alin 2 litera c) a R (UE) nr.1305/2013 care pot fi 

realizate înainte de depunerea cererii de finanţare;  
- contribuţie în natură;  
- cheltuielile privind închiriere maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente;  
- costuri operaţionale, costuri de întreţinere, chirie; 
 

7. Condiţii de eligibilitate 

 

a) Activitatea economică finanațată/sprijinită se va desfășura în teritoriul GAL.  
b) Beneficiarii trebuie să se încadreze în categoriile de beneficiari eligibili după cum 

urmează: 
- Beneficiarii trebuie să demonstreze că au domiciliul, sediul sau un punct de lucru în teritoriul 
GAL; 
- Beneficiarii trebuie sa fie:  
- Persoană fizică înregistrată în Registrul Agricol al Primăriei  
- Persoană fizică autorizată (PFA), întreprindere individuală (II), întreprinderi familiale 
(IF) înființat cf. OUG nr.44/2008, cu modificările și completările ulterioare ; 
- Societate coomercială înființată cf. Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și 
completărilee ulterioare, încadrată în categoria microîntreprindere conform HG 346/2004; 
- Beneficiarii să demonstreze lipsa datoriilor restante fiscalee și socialee la semnarea 
contractului de finanțare; 
- Beneficiarii cu vechime de peste un an, să demonstreze ca în anul fiscal anterior nu au 
avut pierderi din activitatea de exploatare.  
- Beneficiarii sa nu se afle în situație de insolvență, faliment sau incapacitate de plată.  

c) Investiția să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute la pt.6 al 
prezentei fișe. 

d) Solicitantul va demonstra asigurarea cofinanțării investiției înainte de semnarea 
contractului de finanțare (contract de credit, cont bancar) 

 

Alte precizări: 
 
a) Beneficiari neeligibili:  

- solicitanţii înregistraţi în Registrul debitorilor AFIR, Programul SAPARD, şi FEADR, până la 
achitarea integrala a datoriei faţă de AFIR, inclusiv a dobânzilor şi majorărilor de întârziere; 

- solicitanţii care au contracte de finanţare pentru proiecte nerealizate, încetate din proprie 

iniţiativă pentru un an de la data rezilierii, precum şi solicitanţii care au avut contracte de 

finanţare încetate ca urmare a nerespectării obligaţiilor contractuale din iniţiativa AFIR, timp de 

doi ani de la data rezilierii; 
- beneficiarii Programului SAPARD şi FEADR care sunt în situaţii litigioase cu AFIR, până la 
pronunţarea definitivă a instanţei de judecată; 
- solicitanţi aflaţi în insolvenţă sau în incapacitate de plată. 
  

b) In cadrul unei sesiuni, aplicantul va depune un singur proiect în cadrul unei măsuri. 
 

8. Criterii de selecţie 
 

Nr. Principii de selecţie  Punctaj 

crt.    
1. Teritoriul cuprins în forma de asociere   

 2 UAT   

 1 UAT   
 Punctajul se va acorda în ordine descrescătoare începând  



 de la numărul maxim de UAT-uri   

2. Numărul membrilor   

 Mai mult de 4 membri   

 Intre 3 şi 4 membri   

 Punctaj în ordine descrescătoare începând de la numărul  

 cel mai mare de membri   

3. Domeniul de activitate agricolă   

 a. legumicultura   

 b. alte domenii   

 Punctaj în ordine descrescătoare începând de la punctul a.  

4. Principiul creării unor locuri de muncă noi   
 Punctaj fix acordat dacă se înfiinţează cel puţin 2 locuri de  

 muncă pe forma asociativă înfiinţată   

9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului   
 

Intensitatea sprijinului stabilit prin Măsura M4/2A este de 90% din valoarea cheltuielilor 

eligibile.  
Valoarea minimă a unui proiect finanţat prin această măsura va fi de 4.000 Euro. 
Fiecare serviciu de consiliere aferent implementării proiectului nu va depăși valoarea de 1500 
euro.   
Valoarea maximă a unui proiect este de 8.000 euro. 
Activitățile sprijinite sunt negeneratoare de venit.  
 

10. Indicatori de monitorizare 
 

Număr de exploataţii agricole sprijinite 

Număr de forme asociative înfiinţate 

 

minim 6  
2 

 

Total fonduri alocate 
 

16.000 Euro 



 
 

FIŞA MĂSURII 5 
 

Denumirea măsurii:  
Sprijin pentru înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor economice în domenii neagricole  
Codul măsurii: M5/6A  
Tipul măsurii 

⌧ INVESTIŢII 
⌧ SERVICII  
SPRIJIN FORFETAR 

 

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia şi a 

contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de interventie şi la obiectivele 

transversale şi a complementarităţii cu alte măsuri. 
 

b. Justificarea măsurii şi corelarea cu analiza diagnostic şi SWOT  
Din analiza datelor demografice rezultă că populaţia cu generaţiile active, cu varste  

între 18 şi 65 de ani, reprezintă 64,14%, din care salariati înregistraţi în teritoriul GAL, 19,14%. 

Rezultă o diferenţă de 45,00%, persoane care nu sunt angajate în muncă în teritoriu.  
Aproape jumătate din populaţia activă nu este înregistrată cu loc de muncă în teritoriu. 

Dintre aceştia, o parte sunt salariaţi în afara teritoriului GAL, iar o alta sunt persoane fără loc de 
muncă, neânregistrate în sistemul protecţiei sociale, câştigându-şi existenţa ca producători 

agricoli-persoane fizice, în ferme de semi-subzistenţă.  
Pe lângă disponibilitatea evidentă a populaţiei active în teritoriu, se poate remarca şi 

existenţa unei pieţe stimulative pentru asigurarea serviciilor de bază ale populaţiei locale.  
Apropierea de capitală nu compenseaza lipsa serviciilor simple adresate populaţiei, care 

trebuie să fie accesibile în localitatea de domiciliu (cismărie, reparaţii auto, frizerie, coafură, 
servicii IT, comerţ cu bunuri de larg consum, etc.).  

Necesitatea implementării măsurii rezultă din analiza diagnostic, pt. I.3, I.4 şi respectiv 

analiza SWOT, pt. III.2,III.3. 
 

c. Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg. (UE) nr. 1305/2013 art. 4, la care contribuie 

M5/6A 

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

d. Obiectivele specifice ale măsurii  
Creşterea numărului de activităţi neagricole în teritoriul GAL.  
Creşterea stabilităţii economice a teritoriului prin diversificarea activităţilor. 

Crearea unor locuri de muncă noi. 
 

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

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

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

f. Măsura corespunde obiectivelor din Reg (UE) nr.1305/2013   
Art. 19. Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor. 
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g. Măsura contribuie la Domeniul  de intervenţie 6 (prevăzut la art.5, Reg (UE) nr.  
1305/2013). 

 

h. Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr.1305/2013 

Măsura contribuie la obiectivul transversal protecţia mediului. 
 

i. Complementaritatea cu măsurile din SDL 

Nu este cazul 
 

i. Sinergia cu alte măsuri din SDL  

Împreună cu următoarele 4 masuri: 

- M6/6B Sprijinirea investițiilor în infrastructură cu efect urbanistc  

- M7/6B Sprijin pentru înființarea serviciilor turistice de utilitate publică  

- M8/6B Sprijin pentru investiții în infrastructură socială  

- M9/6B Sprijinirea de activități cultural-educative pentru dezvoltarea generației tinere 

și integrarea minorităților,  

Măsura M5/6A corespunde aceleiași priorități P6 (tabel IV.1)- Promovarea incluziunii sociale, 

reducerea sărăciei și dezvoltarea economică în zonele rurale.  
 

2. Valoarea adăugată a măsurii 
 

Valoarea adăugată a Măsurii M5/2A constă în:  
- realizarea unor investiţii în domeniul neagricol de către membrii comunităţii locale;  
- asigurarea serviciilor de bază pentru populaţia din teritoriul GAL; 
- reducerea poluării mediului ca urmare a aplicării unor tehnologii moderne;  
- crearea de locuri de muncă noi. 

 

Relevanţa măsurii:  
Disponibilitatea forţei de muncă în teritoriu în paralel cu existenţa unei cereri de 

servicii de bază, justifică necesitatea implementării măsurii.  
Necesitatea sprijinului conform măsurii M5/6A rezultă din analiza diagnostic, pt. I.3, 

I.4, respectiv din analiza SWOT, pt. III.2, III.3. 
 

3. Trimiteri la alte acte legislative 
 

- Regulamentul UE 1303/2013;  
- Regulamentul UE 1305/2013;  
- Legea 31/1991 a societaăţilor comerciale cu modificările ulterioare;  
- OUG 44/2008, privind autorizarea persoanelor fizice şi înfiinţarea întreprinderilor 

individuale şi familiale. 

Se adaugă legislaţia naţională referitoare la toate domeniile conexe activităţii:  
- Legislaţia naţională în domeniul protecţiei mediului;  
- Legislaţia naţională în domeniul siguranţei alimentului;  
- Legislaţia naţională în domeniul sanătăţii;  
- Legislaţia naţională în domeniul securităţii la incendiu. 

 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 
 

Beneficiari direcţi :  
Fermieri autorizaţi ca PFA, II, IF, cu sediu/punct de lucru şi activitate în teritoriu. 

Societăţi comerciale, încadrate la categoria microîntreprinderi conform Legii 346/2004  
cu sediu/punct de lucru şi activitate în teritoriul GAL. 
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Societăți cooperative si cooperative agricole cu sediul/punct de lucru pe teritoriul GAL. 
Beneficiari indirecţi :  
Comunităţile locale de pe teritoriul GAL. 

 

5. Tip de sprijin : 
 

- Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv;  
- Plăţi in avans, cu condiţia constituirii unei garanţii bancare sau a unei garanţii 

echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu 

art.45 (4) şi art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai in cazul proiectelor de investiţii. 

- Pentru partea de servicii nu se accordă avans.  

- Respectarea prevederilor Reg. UE 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis.  
 

6. Tipuri de acţiuni eligibile 
 

Acţiuni eligibile 
- achiziţia si instalarea, inclusiv in leasing a unor echipamente şi dotări  aferente activităţii 

neagricole; 
  

- investiții în dotarea cu mijloace de transport specializate, aferente activității sprijinite; 

- investiții în măsuri de îmbunătățire a condițiilor de protecție a mediului, specifice activității 
de producție sprijinite   
- investiţii in producerea/utilizarea energiei din surse regenerabile;  
- investiţii necorporale: achiziţie sau creare de software, licenţe, drepturi de autor, mărci în 

conformitate cu art.45 (2) (d) din Reg. 1305/2013. 
- cheltuieli cu consultanţa, proiectarea şi ingineria, pentru elaborarea Cererii de finanţare şi 
implementarea proiectului. 

Toți beneficiarii trebuie să demonstreze că au domiciliul, sediul sau un punct de lucru în 
teritoriul GAL. Activitatea economică finanțată/sprijinită se va desfășura în teritoriul GAL. 

Domenii sprijinite conform Cod CAEN: 

Acțiunile eligibile se vor încadra în codurile CAEN eligibile aferente Sub-Măsurii 6.2 și 
6.4, PNDR 2014-2020.  
Acţiuni neeligibile  

- achiziţii bunuri şi echipamente “second hand”;  
- cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului (deciziei) de finanţare a proiectului cu 
exceptia : costurilor generale definite la art.45, alin 2 litera c) a R (UE) nr.1305/2013 care pot fi 

realizate înainte de depunerea cererii de finanţare; 
- cheltuieli care pot fi dublu finanţate în cadrul proiectului eligibil;  
- achiziţie mijloace de transport pentru uz personal sau pentru transport persoane;  
- cheltuieli financiare de orice tip, legate de coninanţarea prin credit bancar;  
- contribuţie în natură;     
- cheltuieli neeligibile conform art. 69 alin (3) din R (UE) nr.1305/2013: dobânzi debitoare, cu 

excepţia granturilor acordate ca subventţi pentru dobânda sau comisioane de garantare; 

achiziţionarea de terenuri; taxa pe valoare adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se 
poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice 

instrumentelor financiare. 
 
 
 

 

7. Condiţii de eligibilitate 
 

a) Activitatea economică finanțată/sprijinită se va desfășura în teritoriul GAL.  
b) Beneficiarii trebuie să se încadreze în categoriile de beneficiari eligibili după cum 

urmează:  
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- Beneficiarii trebuie să demonstreze că au sediul sau un punct de lucru în 
teritoriul GAL; 
- Beneficiarii sa fie:  

- persoana fizica autorizata (PFA), intreprinderi individuale (II) sau intreprinderi familiale (IF) 
înfiinţat cf. OUG nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare;  
- societăţi comerciale înfiinţate cf. Legii nr.31/1990 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, încadrate în categoria microîntreprindere conform HG346/2004; 

 
- Societăți cooperative și cooperative agricole cu sediul/punct de lucru pe teritoriul GAL. 

 

 
- beneficiarul să demonstreze lipsa datoriilor restante fiscale și sociale la semnareaa 

contractului; 

 
- Beneficiarul cu vechime de peste un an, să demonstreze că în anul fiscal anterior nu a avut 

pierderi din activitatea de exploatare.  

 
- Beneficiarul să nu se afle în situație de insolvență, faliment sau incapacitate de plată.  

 
c) Investiția să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute la pt.6 al 

prezentei fișe. 

d) Solicitantul va demonstra asigurarea cofinanțări investiției înainte de semnarea 

contractului de finanțare (contract de credit, cont bancar).  

e) Prin prognoza financiară a afacerii, trebuie să se demonstreze viabilitatea 

economică a investiției; 

f) Investiția va respecta legislația de mediu în vigoare, prin parcurgerea procedurilor 

de avizare și autorizare.  

 

Alte precizări: 

a) Beneficiarii neeligibili:  
- solicitanţii înregistraţi în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât şi pentru 

FEADR, până la achitarea integrală a datoriei faţă de AFIR, inclusiv a dobânzilor şi majorărilor de 

întârziere;  
- solicitanţii care au contracte de finanţare pentru proiecte nerealizate, încetate din proprie 
iniţiativă pentru un an de la data rezilierii, precum şi solicitanţii care au avut contracte de 

finanţare încetate ca urmare a nerespectării obligaţiilor contractuale din iniţiativa AFIR, timp de 
doi ani de la data rezilierii;  
- beneficiarii Programului SAPARD şi FEADR care sunt în situaţii litigioase cu AFIR, până la 
pronunţarea definitivă a instanţei de judecată; 
- solicitanţii care nu respectă declaraţia privind dovada cofinanţării proiectului ca şi cei care nu 

depun proiectul tehnic ca şi documentele prevăzute în Lista documentelor necesare conform 
cerinţelor FEADR.  
- solicitanţi aflaţi în insolvenţă sau în incapacitate de plată.  
- solicitanţii care s-au angajat prin declaraţie la depunerea cererii de finanţare că vor depune 

dovada cofinanţării la contractare sau că vor depune proiectul tehnic şi nu prezintă documentele 

la data prevăzută în notificare, nu vor mai putea accesa programul timp de 1 an de la notificare; 

 
b) Solicitantul se anagajează că va assigura mentenanța investiției pe perioada de cel puțin 

3 ani de la data încasării ultimei plăți; 

c) În cadrul unei sesiuni, aplicantul va depunde un singur proiect în cadrul unei măsuri.  
 

 

8. Criterii de selecţie 
 

Nr. Principii de selecţie Punctaj 

Formatat:  Fără marcatori sau numerotare

Formatat: Culoare font: Automată

Șters: 5



crt.   

1. Principiul promovării activităţilor de către tineri sub 40 de ani  
 Se acordă punctaj suplimentar persoanelor cu vârsta sub 40 de  

 ani la data depunerii proiectului  
   

2. Principiul diversificării activităţilor de către fermieri  

 Se  acordă  punctaj  suplimentar  beneficiarilor  cu  activitate  

 agricolă care îşi diversifică activitatea prin proiect  

3. 
Principiul prioritizării sectoarelor cu potențial de creștere în 
conformitate cu Strategia locală de dezvoltare   

4. 
Principiul localizării întregii activități a solicitantului în teritoriul 
GAL   

 

 

9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 
 

Intensitatea sprijinului stabilit este de maximum 90% din valoarea cheltuielilor eligibile. 

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil acordat prin această măsura poate va fi de 
maximum 70.000 Euro.Sumele vor fi stabilite in Ghidul solicitantului pentru fiecare apel in 
parte. 
 
Activitățile sprijinite sunt generatoare de venit.  
Proiectele se încadrează în categoria sprijinului de minimis conform Reg. UE 1407/2013. Sumele 
obținute ca ajutor de minimis în ultimii 3 ani financiari, împreuna cu valoarea eligibilă 
solicitată în cadrul prezentei măsuri nu vor depășii 200.000 euro.  
 

10. Indicatori de monitorizare  

Numar de beneficiari 12 

Numar de locuri de muncă create 12 

Total fonduri alocate      315.264 Euro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Șters: crearii locurilor de munca noivalorificarii 
potentialului local al teritoriului

Șters: promovarii protectiei mediului¶
Seacorda punctaj proeictelor care cuprind masuri 
pentru protectia mediului

Formatat: Interlinie:  Cel puțin 0 pct.

Șters:  minimă a unui proiect finanţat

Șters: 5

Șters: ¶

Șters: Valoarea maximă a unui proiect este de 15.000 
euro.…

Șters: 180.000



 

 

FIŞA MASURII 6 
 

Denumirea măsurii:  
Sprijinirea investiţiilor în infrastructura cu efect urbanistic  
Codul măsurii: M6/6B  
Tipul măsurii 

⌧ INVESTIŢII 
⌧ SERVICII  
SPRIJIN FORFETAR 

 

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia şi a 

contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie şi la obiectivele 

transversale şi a complementarităţii cu alte măsuri. 
 

a. Justificarea măsurii şi corelarea cu analiza diagnostic şi SWOT  
Situaţia înfrastructurii fizice este satisfăcătoare din punct de vedere cantitativ.  
Din punct de vedere calitativ şi estetic, analiza teritoriului relevă necesitatea de  

investiţii care să ducă la înfrumuseţarea aspectului estetic al străzilor.  
Prin programul PNDR LEADER, care cuprinde proiecte de dimensiuni mici, se propune o 

măsură cu investiţii mici şi impact urbanistic semnificativ, investiţii în înfrumuseţarea străzilor 
prin dotare cu mobilier stradal şi vegetaţie ornamentală. 

Prin măsura propusă, se are în vedere orice tip de investiţie care implică un aport estetic 
şi/sau practic la aspectul străzilor: amenajare staţii de autobuz cu mobilier urban; amenajare 

platforme sau trotuare cu bancuţe în zonele şcolilor, gradiniţelor şi căminelor culturale, plantare 

arbuşti ornamentali, etc. 
Necesitatea implementării măsurii rezulta din analiza diagnostic, pt. I.5 şi respectiv 

analiza SWOT, pt. III.4. 
 

b. Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg. (UE) nr. 1305/2013 art. 4, la care contribuie 

M6/6B  
Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. 

 

c. Obiectivele specifice ale măsurii  
Ameliorarea aspectului estetic-urbanistic al localităţilor din teritoriul GAL. 
Creșterea nivelului de calitate a vieții în teritoriul GAL.  

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

 
6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 

zonele rurale. b) Incurajarea dezvoltării locale în zonele rurale. 

 

e. Măsura corespunde obiectivelor din Reg (UE) nr.1305/2013 

Art. 20. Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale. 
 

f. Măsura contribuie la Domeniul de intervenţie 6 (prevazut la art.5, Reg (UE) nr. 

1305/2013). 
 

g. Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr.1305/2013 

Măsura contribuie la obiectivul transversal protecţia mediului. 



 
 

 

h. Complementaritatea cu măsurile din SDL 

Nu este cazul 
 

i. Sinergia cu alte măsuri din SDL  
Împreună cu următoarele 4 măsuri: 

M5/6A Sprijin pentru înființarea și dezvoltare activităților economice în domenii 

neagricole, 

M7/6B Sprijin pentru înființarea serviciilor turistice de utilitate publică 

M8/6B Sprijin pentru investiții în infrastructură socială  

M9/6B Sprijinirea de activități cultural-educative pentru dezvoltarea generației tinere și 

integrarea minorităților  

Măsura M6/6B corespunder aceleiași priorități P6. (tabel IV.1)- Promovarea incluziunii 

sociale, reducerea saraciei și dezvoltare economică în zonele rurale.  
 

3.  Valoarea adăugată a măsurii 

 

Valoarea adăugată a Măsurii M6/6B constă în:  
- realizara unor investiţii în infrastructura de bază cu valoare estetică ridicată; 

 

Relevanţa măsurii:  
Prin intermediul unei investiţii relativ mici, se vor implementa proiecte cu impact 

semnificativ asupra aspectului estetic al localităţilor.  
Necesitatea sprijinului conform măsurii M6/3A rezultă din analiza diagnostic, pt. I.5, 

respectiv din analiza SWOT, pt. III.4. 
 

3. Trimiteri la alte acte legislative 
 

- Regulamentul UE 1303/2013;  
- Regulamentul UE 1305/2013;  
- HG28/2008 privind conţinutul cadrul a documentaţiei pentru investiţii publice 
Se adaugă legislaţia naţională referitoare la toate domeniile conexe activităţii: 

- Legislaţia naţională în domeniul protecţiei mediului;  
- Legislaţia naţională în domeniul sanatăţii;  
- Legislaţia Naţională în domeniul securităţii la incendiu. 

 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 
 

Beneficiari direcţi :  
cele 6 comune componente ale GAL 

 

Beneficiari indirecţi :  
Comunităţile locale de pe teritoriul GAL. 

 

8. Tip de sprijin : 
 

- Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv. 

 

6.  Tipuri de acţiuni eligibile 
 

Acţiuni eligibile  
- achiziţia de mobilier stradal;  
- achiziţia de material dendrologic ornamental, de corpuri de iluminat stradal;  
- lucrari de constructii;  



- consultanţa, proiectarea şi ingineria aferente proiectului, în conformitate cu art. 45 (2) (c) 

din Reg. UE 1305/2013 
 

 

Acţiuni neeligibile  
- achiziţii bunuri şi echipamente “second hand”;  
- cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului (deciziei) de finanţare a proiectului cu 

excepţia : costurilor generale definite la art.45, alin 2 litera c) a R (UE) nr.1305/2013 care pot fi 

realizate înainte de depunerea cererii de finanţare;  
- cheltuieli care pot fi dublu finanţate în cadrul proiectului eligibil;  
- cheltuieli financiare de orice tip, legate de cofinanţarea prin credit bancar;  
- contribuţie în natură;  
- cheltuielile privind închiriere maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente;  
- costuri operaţionale, costuri de întreţinere, chirie; 
 

7. Condiţii de eligibilitate 
 

a) Activitatea finanțată/sprijintă se va desfășura în teritoriul GAL.  
b) Beneficiarii trebuie să se încadreze în categoriile de beneficiari eligibil; comunele din 

teritoriul GAL; 
c) Beneficiarul să nu se affle în situație de insolvență, faliment sau incapacitate de plată  
d) Investiția să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eiligible prevăzute la pt.6 al 

prezenței fișe; 
e) Solicitantul trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și utilitatea publică a 

investiției; 
f) Investiția va respecta legislația de mediu în vigoare, prin parcurgerea procedurilor de 

avizare și autorizare.  
 
Alte precizări  

a) Beneficiari neeligibili:  
- solicitanţii înregistraţi în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât şi pentru 
FEADR, până la achitarea integrală a datoriei faţă de AFIR, inclusiv a dobânzilor şi majorărilor de 

întârziere;  
- solicitanţii care au contracte de finanţare pentru proiecte nerealizate, încetate din proprie 

iniţiativă pentru un an de la data rezilierii, precum şi solicitanţii care au avut contracte de 
finanţare încetate ca urmare a nerespectării obligaţiilor contractuale din iniţiativa AFIR, timp de 

doi ani de la data rezilierii; 

- beneficiarii Programului SAPARD şi FEADR care sunt în situaţii litigioase cu AFIR, până la 

pronunţarea definitivă a instanţei de judecată;  
b) In cadrul unei sesiuni, aplicantul va depune un singur proiect în cadrul unei măsuri. 

 

8. Criterii de selecţie 
 

Nr. Principii de selecţie Punctaj 

crt.   

1. Principiul promovarii valorii urbanistice-estetice  
 Se  punctează  proiectele  care  aduc  un  aport  estetic  

 favorabil în amplasamentul investiţiei  

2. Principiul prioritizării investiţiilor cu utilitate pentru copii  
 Se  punctează  proiectele  care  realizaează  investiţii  în  

 zonele adiacente şcolilor şi grădiniţelor  
   

3. Principiul promovării proiectelor cu impact favorabil asupra  

 mediuliui  
 Se  punctează  proiectele  care  cuprind  şi  plantare  de  

 vegetaţie ornamentală  



4. Principiul prioritizării resurselor de energie regenerabilă  

 Se punctează proiectele care cuprind obiecte stradale sau  

 corpuri de iluminat stradal alimentate electric cu panouri  

 fotovoltaice  
 

 

9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 
 

Intensitatea sprijinului stabilit prin Măsura M6/6B este de 100% din valoarea cheltuielilor 

eligibile. 

Valoarea minimă a unui proiect finanţat prin această măsura va fi de 10.000 Euro.  
Valoarea maximă a unui proiect este de 16.000 euro. 
Activitățile sprijinite cu utilitate publică, negenratoare de venit.  
 

10. Indicatori de monitorizare 
 

Număr de beneficiari 
 

6 

 

Totalul fonduri alocate 

 

96.000 Euro



 
 

 

FIŞA MASURII 7 
 

Denumirea măsurii:  
Sprijin pentru înfiinţarea serviciilor turistice de utilitate publică  
Codul măsurii: M7/6B  
Tipul măsurii 

⌧ INVESTIŢII 
⌧ SERVICII  
SPRIJIN FORFETAR 

 

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia şi a 

contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie şi la obiectivele 

transversale şi a complementarităţii cu alte măsuri. 
 

a. Justificarea măsurii şi corelarea cu analiza diagnostic şi SWOT  
Teritoriul GAL este caracterizat printr-un partimoniu de mediu, arhitectural şi istoric  

de valoare, mai ales în partea de nord.  
Prim măsura M7/6B se urmăreşte punerea în valoare a potenţialului turistic uman şi 

natural al teritoriului GAL: aşezăminte monahale şi biserici importante pentru istoria credinţei 

ortodoxe a românilor, situri arheologice din epoca bronzului, monumente arhitecturale, sit 
NATURA 2000, zone naturale de o mare valoare peisagistică, zone împădurite şi lacuri naturale 
cu potenţial de agrement.  

Potenţialul natural şi arhitectural al teritoriului GAL este pe cât de valoros pe atât de 
puţin cunoscut pentru populaţia capitalei şi a zonelor adiacente teritoriului.  

Valorificarea eficientă şi echilibrată a potenţialului turistic al teritoriului impune 
necesitatea unei infrastructuri de informare şi promovare.  

Capitala şi zonele rezidenţiale adiacente reprezintă o sursă de potenţiali clienţi pentru 
dezvoltarea activităţilor turistice şi recreative.  

Prin implementarea măsurii nu se vor realiza activităţi turistice aducătoare de profit. 

Măsura urmăreşte crearea de infrastructuri de informare şi promovare care vor funcţiona ca 
organizaţii non-profit.  

Necesitatea implementării măsurii rezultă din analiza diagnostic, pt. I.7 şi respectiv 

analiza SWOT, pt. III.6. 
 

b. Obiectivul de dezvoltare rurala al Reg. (UE) nr. 1305/2013 art. 4, la care contribuie 

M7/6B 

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

c. Obiectivele specifice ale măsurii  
Realizarea de infrastructuri locale de utilitate publică, pentru informare şi pomovare  

Turistică; 
Valorificarea potențialului turistic natural, arhitectural și istoric în teritoriul GAL.  
 

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

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

b) Incurajarea dezvoltării locale în zonele rurale. 



 

 

e. Măsura corespunde obiectivelor din Reg (UE) nr.1305/2013 

Art. 20. Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale. 
 

f. Măsura contribuie la Domeniul de intervenţie 6B (prevazut la art.5, Reg (UE) nr. 

1305/2013). 
 

g. Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr.1305/2013  
Măsura contribuie la obiectivul transversal protecţia mediului. 

 

h. Complementaritatea cu măsurile din SDL 

Nu este cazul 
 

i. Sinergia cu alte măsuri din SDL  
Împreună cu următoarele 4 măsuri; 
M5/6A Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea activităților economice în domenii neagricole, 
M6/6B Sprijinirea investițiilor în infrastructură cu efect urbanistic 
M8/6B Sprijin pentru investiții în infrastructură socială  
M9/6B Sprijinirea activităților cultural-educative pentru dezvoltarea generației tinere și 
integrarea minorităților  
Măsura M7/6B corespunde aceleiași priorități P6 (tabel IV.1)- Promovarea incluziunii sociale, 
reducerea sărăciei și dezvoltare economică în zonele rurale.  
 

2. Valoarea adăugată a măsurii 
 

Valoarea adăugată a Măsurii M7/6B constă în:  
- realizara unor investiţii în infrastructura pentru promovarea patrimoniului natural, 

arhitectural şi istoric al teritoriului, sub forma de organizme non-profit, în vederea stimulării 

activităţilor turistice şi recreative.  
- crearea de locuri de muncă noi;  

 

Relevanţa măsurii:  
Se vor crea organisme de tip non-profit care vor desfăşura activităţi de informare şi 

promovare a patrimoniului de mediu, arhitectural şi istoric al teritoriului GAL.  
Necesitatea sprijinului conform măsurii M7/3B rezultă din analiza diagnostic, pt. I.7, 

respectiv din analiza SWOT, pt. III.6. 
 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

 

- Regulamentul UE 1303/2013;  
- Regulamentul UE 1305/2013;  
- HG28/2008 privind conţinutul cadrul a documentaţiei pentru investiţii publice 

Se adaugă legislaţia naţională referitoare la toate domeniile conexe activităţii: 
- Legislaţia naţională în domeniul protecţiei mediului;  
- Legislaţia naţională în domeniul turismului. 

 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 
 

Beneficiari direcţi :  
Cele 6 comunele componente ale GAL.  
Organizaţii non profit din domeniul turismului şi/sau protecţiei mediului.  
Parteneriate public private între comune şi organizaţii non-profit (ONG) din domeniul 
turismului și/sau protecția mediului. 



 

 

Beneficiari indirecţi :  
Entităţi private şi publice de pe teritoriul GAL.  
Comunităţile locale de pe teritoriul GAL. 

 

5. Tip de sprijin : 
 

- Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv. 
 

6. Tipuri de acţiuni eligibile 
 

Acţiuni eligibile  
- amenajare şi dotare centre de informare turistică (exclusiv construcţii);  
- amenajare trasee turistice pentru excursii prin zonele împădurite şi lacuri naturale;  
- amenajare sisteme de informare prin indicatoare rutiere spre destinaţiile cu valoarea 
turistică sau de agrement; 

- investiţii necorporale – achiziție sau creare de software, licențe, drepturi de autor, mărci în 
conformitate cu art.45 (2) (d) din Reg. UE 1305/2013;  

- cheltuieli cu consultanța, proiectare și inginerie aferente proiectului, în conformitate cu art. 
45 (2) (c) din Reg. 1305/2013 

 

Acţiuni neeligibile  
- achiziţii bunuri şi echipamente “second hand”;  
- cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului (deciziei) de finanţare a proiectului cu 
excepţia : costurilor generale definite la art.45, alin 2 litera c) a R (UE) nr.1305/2013 care pot fi 

realizate înainte de depunerea cererii de finanţare;  
- cheltuieli care pot fi dublu finanţate în cadrul proiectului eligibil;  
- cheltuieli financiare de orice tip, legate de cofinanţarea prin credit bancar;  
- contribuţie în natură;  
- cheltuielile privind închiriere maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente;  
- costuri operationale, costuri de întreţinere, chirie; 
 

7. Condiţii de eligibilitate 
 

a) Activitatea finanțată/sprijinită se va desfășura în teritoriul GAL.  
b) Beneficiarii trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili conform 

punctului 4 din prezenta fișă  
c) Beneficiarul să nu se afle în situație de insolvență, faliment sau incapacitate de 

plată 
d) Investiția să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute la pt. 6 al 

prezentei fișe; 
e) Solicitantul trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și utilitatea publică a 

investiției; 
f) Investiția va respecta legislația de mediu în vigoare, prin paarcurgerea procedurilor 

de avizare și autorizare.  
 
Alte precizări  

a) Beneficiari neeligibili:  
- solicitanţii înregistraţi în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât şi pentru 
FEADR, până la achitarea integrală a datoriei faţă de AFIR, inclusiv a dobânzilor şi majorărilor de 
întârziere; 

- solicitanţii care au contracte de finanţare pentru proiecte nerealizate, încetate din proprie 

iniţiativă pentru un an de la data rezilierii, precum şi solicitanţii care au avut contracte de 

finanţare încetate ca urmare a nerespectării obligaţiilor contractuale din iniţiativa AFIR, timp de 

doi ani de la data rezilierii; 



- beneficiarii Programului SAPARD şi FEADR care sunt în situaţii litigioase cu AFIR, până la 

pronunţarea definitivă a instanţei de judecată; 

b) În cadrul unei sesiuni, aplicantul va de pune un singur proiect în cadrul măsurii.  
 

 

8. Criterii de selecţie 
 

Nr. Principii de selecţie Punctaj 

crt.   

1. Principiul promovării patrimoniului istoric  

 Se   punctează   proiectele   care   cuprind   promovarea  

 patrimoniului istoric din teritoriu  

2. Principiul promovării proiectelor cu impact favorabil asupra  

 mediului  

 Se   punctează   proiectele   care   cuprind   promovarea  

 partimoniului de mediu  

3. Principiul valoarea educativă pentru copii din teritoriu  

 Se  punctează  proiectele  care  prevăd  activiăţti  de  

 promovare cu implicarea copiilor din şcolile gimnaziale din  

 teritoriu  

4. Principiul creării unor locuri de muncă noi  
 Punctaj fix acordat daca se înfiinţează cel puţin 1 loc de  

 muncă pe proiect  
 

 

9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 
 

Intensitatea sprijinului stabilit prin Măsura M7/6B este de 100% din valoarea cheltuielilor 

eligibile.  
Valoarea minimă a unui proiect finanţat prin această măsura va fi de 5.000 Euro.  
Valoarea maximă a unui proiect este de 8.000 euro. 
Activitățile sprijinite sunt cu utilitate publică, negeneratoare de venit.  
 

10. Indicatori de monitorizare 
 

Număr de beneficiari 4 
Număr de locuri de muncă create 4 

Totalul fonduri alocate 32.000 Euro 
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Denumirea măsurii:  
Sprijin pentru investiţii în infrastructura socială  
Codul măsurii: M8/6B  
Tipul măsurii 

⌧ INVESTIŢII 
⌧ SERVICII  
SPRIJIN FORFETAR 

 

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia şi a 

contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie şi la obiectivele 

transversale şi a complementarităţii cu alte măsuri. 
 

a. Justificarea măsurii şi corelarea cu analiza diagnostic şi SWOT  
Analiza  mediului  social  din  teritoriu  relevă  lipsa  unor  investiţii  publice  pentru  

realizarea unor infrastructuri sociale (de tip “hard”).  
Complexitatea socială a teritoriului se manifestă prin existenţa unei structuri sociale 

variate, cu zone rezidenţiale sau industriale precum şi cu zone sărace.  
Pentru creşterea nivelului de trai al populaţiei, este nevoie de realizarea unei 

infrastructuri locale care să administreze activităţi de ajutorare a categoriilor vulnerabile.  
Se constată necesitatea realizării în teritoriu a unor investiţii de tip infrastructuri sociale, 

prin amenajarea unor centre dotate pentru servicii sociale cu scopul de a ajuta una sau mai multe 
categorii sociale defavorizate.  

Realizarea infrastructurii sociale de tip “hard” este condiţia necesară pentru asigurarea 
de servicii sociale corespunzătoare, în mod organizat.  

Se va avea în vedere şi capacitatea de a angrena activităţi sociale propriu-zise în spatiile 
create prin investiţia în infrastructura. Vor fi promovate proiectele care asigură valorificarea 
investiţiei prin activităţi sociale tip “soft”, cu fonduri în cadrul programelor de finanţare de tip 

social (POCU) şi/sau din alte surse de finanţare specifice activităţilor non-profit (sponsorizări, 
donaţii).  

Necesitatea implementării măsurii rezultă din analiza diagnostic, pt. I.6 şi respectiv 

analiza SWOT, pt. III.5. 
 

b. Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg. (UE) nr. 1305/2013 art. 4, la care contribuie 

M8/6B  
Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. 
 

c. Obiectivele specifice ale măsurii  
Realizarea de infrastructuri locale de utilitate publică; 
Creșterea nivelului de calitate a vieții pentru categoriile socialee vulnerabile din 
teritoriul GAL.  
Creșterea nivelului de trai și stimularea incluziunii sociale, în comunitățile minoritarea 
defavorizate (comunitățile de rromi din teritoriul GAL) 

 

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

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

b) Incurajarea dezvoltării locale în zonele rurale. 



 
 

 

e. Măsura corespunde obiectivelor din Reg (UE) nr.1305/2013 

Art. 20. Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale. 
 

f. Măsura contribuie la Domeniul de intervenţie 6B (prevazut la art.5, Reg (UE) nr. 

1305/2013). 
 

g. Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr.1305/2013 

Nu este cazul 
 

h. Complementaritatea cu măsurile din SDL 

Nu este cazul 
 

i. Sinergia cu alte măsuri din SDL  
Împreună cu următoarele 4 măsuri: 
M5/6A Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea activităților economice în domenii neagricole,  
M6/6B Sprijinirea investițiilor în infrastructura cu efect urbanistic  
M7/6B Sprijin pentru înființarea serviciilor turistice de utilitate  
M9/6B Sprijinirea de activități ultural-educative pentru dezvoltarea generației tinere și 
integrarea minorităților 
Măsura 8/6B corespunde aceleiași priorități P6. (tabel IV.1)-Promovarea incluziunii sociale, 
reducerea sărăciei și dezvoltarea economică în zonele rurale.  
 

2. Valoarea adăugată a măsurii 
 

Valoarea adăugată a Măsurii M8/4A constă în:  
- realizara unor investiţii în infrastructura socială  
- crearea de locuri de muncă pentru persoane defavorizate 

 

Relevanţa măsurii:  
Prin implementarea măsurii se asigură completarea unui domeniu insuficient dezvoltat 

în teritoriu, infrastructura socială de tip “hard”.  
Necesitatea sprijinului conform măsurii M8/4A rezultă din analiza diagnostic, pt. I.6, 

respectiv din analiza SWOT, pt. III.5. 
 

3. Trimiteri la alte acte legislative 
 

- Regulamentul UE 1303/2013;  
- Regulamentul UE 1305/2013;  
- HG28/2008 privind conţinutul cadrul a documentaţiei pentru investiţii pulbice 

Se adaugă legislaţia naţionala în domeniul protecţiei sociale. 
 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 
 

Beneficiari direcţi :  
Cele 6 comune componente ale GAL  
Organizaţii non profit din domeniul serviciilor sociale  
Parteneriate public private între comune şi organziaţii non-profit (ONG) din domeniul 
serviciilor sociale;  

 

Beneficiari indirecţi :  
Comunităţile locale de pe teritoriul GAL.  
Categorii de persoane defavorizate sau vulnerabile, care beneficiază de servicii sociale. 
Comunitățile de populație minoritară (rromă) din teritoriul GAL. 



 

 

5. Tip de sprijin : 
 

- Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv; 

 

6. Tipuri de acţiuni eligibile 
 

Acţiuni eligibile  
- amenajare şi dotare centre sociale (exclusiv construcţii);  
- investiţii necorporale: achiziție sau creare de software, licențe, drepturi de autor, mărci în 

conformitate cu art. 45 (2) (d) din Reg. 1305/2013  
- cheltuieli cu consultanţa, proiectarea şi ingineria aferente proiectului, în conformitate cu 

art.45 (2) (c) din Reg. 1305/2013  
 

Acţiuni neeligibile  
- achiziţii bunuri şi echipamente “second hand”;  
- cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului (deciziei) de finantare a proiectului cu 

excepţia : costurilor generale definite la art.45, alin 2 litera c) a R (UE) nr.1305/2013 care pot fi 
realizate înainte de depunerea cererii de finanţare; 

- cheltuieli care pot fi dublu finanţate în cadrul proiectului eligibil;  
- cheltuieli financiare de orice tip, legate de cofinanţarea prin credit bancar;  
- contribuţie în natură;  
- cheltuielile privind închiriere maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente;  
- costuri operaţionale, costuri de intreţinere, chirie; 
 

7. Condiţii de eligibilitate 
 

a) Activitatea finanțată/sprijinită se va desfășura în teritoriul GAL.  
b) Beneficiarii trebuie să se încadreze în categoriile de beneficiari eligibili conform 

punctul 4 din prezenta fișă; 
c) Beneficiarul să nu se afle în situație de insolvență, faliment sau incapacitate de 

plată; 
d) Investiția să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute la pt. 6 al 

prezentei fișe; 
e) Solicitantul trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și utilitatea publică a 

investiției. 
 
Alte precizări: 

a) Beneficiari neeligibili:  
- solicitanţii înregistraţi în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât şi pentru 

FEADR, până la achitarea integrală a datoriei faţă de AFIR, inclusiv a dobânzilor şi majorărilor de 
întârziere; 

- solicitanţii care au contracte de finanţare pentru proiecte nerealizate, încetate din proprie 

iniţiativă pentru un an de la data rezilierii, precum şi solicitanţii care au avut contracte de 

finanţare încetate ca urmare a nerespectării obligaţiilor contractuale din iniţiativa AFIR, timp de 
doi ani de la data rezilierii; 

- beneficiarii Programului SAPARD şi FEADR care sunt în situaţii litigioase cu AFIR, până la 

pronunţarea definitivă a instanţei de judecată; 

b) În cadrul unei sesiuni, aplicantul va depune un singur proiect în cadrul unei măsuri. 



 
 

 

8. Criterii de selecţie 
 

Nr. Principii de selecţie  Punctaj 

crt.    

1. Principiul valorificării investiţiei prin cuplarea cu programe  

 sociale de tip “soft”   
 Se vor puncta proiectele care vor asuma organizarea de  

 servicii  sociale  în  cadrul  unor  finanţări  paralele  prin  

 programul POCU sau din alte surse de finanţare  

2. Principiul echilibrării sociale a teritoriului  
 Se vor puncta proiectele realizate în zonele cu IDUL sub  

 valoarea de 55   
    

3. Principiul integrării sociale   
 Se vor puncta proiectele din zone cu populaţie minoritară  

 cu risc de excluziune socială   

4. Principiul creării unor locuri de muncă noi  
 Punctaj fix acordat daca se înfiinţează cel puţin 1 loc de  

 muncă pe proiect   

 

9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 
 

Intensitatea sprijinului stabilit prin Măsura M7/6B este de 100% din valoarea cheltuielilor 

eligibile.  
Valoarea minimă a unui proiect finanţat prin această măsură va fi de 5.000 Euro.  
Valoarea maximă a unui proiect este de 12.500 euro. 
Activitățile sprijiniite sunt cu utilitate publică, negeneratoare de venit.  
 

10. Indicatori de monitorizare 
 

Număr de beneficiari 2 

Număr de locuri de muncă create 2 

Totalul fonduri alocate 25.000 Euro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



FIŞA MASURII 9 
 

Denumirea măsurii:  
Sprijinirea de activităţi cultural-educative pentru dezvoltarea generaţiei tinere şi 

integrarea minorităţilor  
Codul măsurii: M9/6B  
Tipul măsurii  

 INVESTIŢII 
⌧ SERVICII  
 SPRIJIN FORFETAR 

 

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia şi a 

contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie şi la obiectivele 

transversale şi a complementarităţii cu alte măsuri. 
 

a. Justificarea măsurii şi corelarea cu analiza diagnostic şi SWOT  
Analiza  diagnostic  şi  SWOT  arată  că  nivelul  de  educaţie  culturală  al  elevilor  şi  

adolescenţilor este inferior capacităţii lor de asimilare. Aceasta se datorează în principal 

influenţei negative a reţelelor informatice care ocupă o mare parte din timpul destinat lecturii 
şi învăţării.  

Pe de altă parte, în mediile sociale cu grad mare de sărăcie, inclusiv în comunităţile 
minoritare (rome), iî familiile cu multi copii, gradul de inteligenţă al acestora este foarte 
dezvoltat datorită competiţiei în mediul familial, pe de o parte, şi datorită spiritului de 
autoconservare care se formează din copilărie, în lipsa protecţiei excesive a părinţilor.  

Pentru dezvoltarea armonioasă, culturală şi implicit socială, a generaţiei tinere, pe lângă 
mediul şcolar este nevoie de programe educaţionale alternative. Pe de altă parte, copiii din 
mediile sărace, cu un potenţial intelectual insuficient exploatat, au şi ei nevoie de programe 
educaţionale alternative.  

Organizând programe de educaţie culturală cu copii din medii sociale diferite, se va 
realiza atât o creştere a eficienţei programelor datorită eterogenităţii grupului, cât şi 

oportunitatea de a preîntâmpina fenomenele de excluziune socială la generaţia tânără.  
Necesitatea implementării măsurii rezultă din analiza diagnostic, pt. I.6 şi respectiv 

analiza SWOT, pt. III.5. 
 

b. Obiectivul de dezvoltare rurală al Reg. (UE) nr. 1305/2013 art. 4, la care contribuie 

M9/6B 

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

c. Obiectivele specifice ale măsurii  
Dezvoltarea intelectuala a generaţiei tinere şi promovarea dialogului intercultural prin  

programe alternative de educaţie culturală. 
 

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

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

b) Incurajarea dezvoltării locale în zonele rurale. 



 
 

 

e. Măsura corespunde obiectivelor din Reg (UE) nr.1305/2013 Art. 

20. Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale. 
 

f. Măsura contribuie la Domeniul de interventie 6B (prevazut la art.5, Reg (UE) nr. 

1305/2013). 
 

g. Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr.1305/2013 

Nu este cazul 
 

h. Complementaritatea cu măsurile din SDL 

Nu este cazul 
 

i. Sinergia cu alte măsuri din SDL  
Împreună cu următoarele 4 măsuri: 
M5/6A Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea activităților economice în domenii neagricole,  
M6/6B Sprijinirea investițiilor în infrastructura cu efect urbanistic  
M7/6B Sprijin pentru înființarea serviciilor turistice de utilitate  
M9/6B Sprijinirea de activități ultural-educative pentru dezvoltarea generației tinere și 
integrarea minorităților 
Măsura 9/6B corespunde aceleiași priorități P6. (tabel IV.1)-Promovarea incluziunii sociale, 
reducerea sărăciei și dezvoltarea economică în zonele rurale.  
 

2. Valoarea adăugată a măsurii 
 

Valoarea adăugată a Măsurii M9/4A constă în:  
- educarea culturală a elevilor şi adolescenţilor  
- stimularea incluziunii sociale la generația tânără, prin comunicarea între copii și 

adolescenți din medii sociale diferite; 

- stimularea dialogului intercultural  
 

Relevanţa măsurii:  
Prin implementarea măsurii se asigură dezvoltarea culturală armonioasă şi prevenirea 

excluziunii sociale la generaţia tânără.  
Necesitatea sprijinului conform măsurii M9/4A rezultă din analiza diagnostic, pt. I.6, 

respectiv din analiza SWOT, pt. III.5. 
 

3. Trimiteri la alte acte legislative 
 

- Regulamentul UE 1303/2013;  
- Regulamentul UE 1305/2013;  
- HG28/2008 privind conţinutul cadrul a documentaţiei pentru investiţii pulbice 

Se adaugă legislaţia naţională în domeniul protecţiei sociale. 
 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 
 

Beneficiari direcţi :  
Cele 6 comune componente ale GAL  
Organizaţii non profit din domeniul serviciilor sociale sau învăţământului alternativ 

Parteneriate public private între comune şi organizaţii non-profit (ONG) 
 

Beneficiari indirecţi :  
Copii şi adolescenţi din comunităţile locale de pe teritoriul GAL.  
Copii şi adolescenţi din comunităţile etnice minoritare din teritoriu (romi). 



 
5. Tip de sprijin : 

 

- Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv; 

 

6. Tipuri de acţiuni eligibile 
 

Acţiuni eligibile  
- organizare cursuri, ateliere şi alte activităţi de educaţie culturală  
- investiţii necorporale: achiziție sau creare de software, licențe, drepturi de autori, mărci în 

conformitate cu art. 45 (2) (d) din Reg. 1305/2013  
- cheltuieli cu consultanță, proiectare și inginerie aferente proiectului, în conformitate cu art. 

45 (2) (c) din Reg. 1305/2013 
 

Acţiuni neeligibile  
- cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului (deciziei) de finanţare a proiectului cu 
excepţia : costurilor generale definite la art.45, alin 2 litera c) a R (UE) nr.1305/2013 care pot fi 
realizate înainte de depunerea cererii de finanţare; 

- cheltuieli care pot fi dublu finanţate în cadrul proiectului eligibil;  
- contribuţie în natură;  
- cheltuielile privind închiriere maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente;  
- costuri operaţionale, costuri de întreţinere, chirie; 
 

7. Condiţii de eligibilitate 
 

a) Activitatea finanțată/sprijinită se va desfășura în teritoriul GAL, având ca beneficiarii 
indirecți exclusiv persoane fizice care au domiciliul în teritoriul GAL.  

b) Beneficiarii trebuie să se încadreze în categoriile de beneficiari eligibili conform 
punctului 4  din prezenta fișă; 

c) Beneficiarul să nu se afle în situație de insolvență, faliment sau incapacitate de plată; 
d) Investiția să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute la pt. 6 al 

prezentei fișe; 
e) Solicitantul trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și utilitatea publică a 

investiției.  
 
Alte precizări: 

a) Beneficiari neeligibili:  
- solicitanţii înregistraţi în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât şi pentru 
FEADR, până la achitarea integrală a datoriei faţă de AFIR, inclusiv a dobânzilor şi majorărilor de 
întârziere; 

- solicitanţii care au contracte de finanţare pentru proiecte nerealizate, încetate din proprie 

iniţiativă pentru un an de la data rezilierii, precum şi solicitanţii care au avut contracte de 

finanţare încetate ca urmare a nerespectării obligaţiilor contractuale din iniţiativa AFIR, timp de 

doi ani de la data rezilierii; 
- beneficiarii Programului SAPARD şi FEADR care sunt în situaţii litigioase cu AFIR, până la 

pronunţarea definitivă a instanţei de judecată 
b) În cadrul unei sesiuni, aplicantul va depune un singur proiect în cadrul unei măsuri.  

 

 

8. Criterii de selecţie 
 

Nr. Principii de selecţie Punctaj 

crt.   

1. Principiul nivelului calitativ al programului  

 Se va acorda punctaj proporţional cu o notă stabilită de un  

 expert evaluator, în funcţie de calitatea profesională şi  



 pedagogică a programului de activităţi  

2. Principiul echilibrării sociale a teritoriului  

 Se vor puncta proiectele realizate în zonele cu IDUL sub  

 valoarea de 55  
   

3. Principiul integrării sociale  

 Se vor puncta proiectele din zone cu populaţie minoritară  

 cu risc de excluziune socială  
 

 

9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului 
 

Intensitatea sprijinului stabilit prin Măsura M9/6B este de 100% din valoarea cheltuielilor 

eligibile.  
Valoarea minimă a unui proiect este de 2.000 euro. 
Valoarea maximă a unui proiect este de 3.000 euro. 
Activitățile sprijinite sunt cu utilitate publică, negeneratoare de venit.  
 

10. Indicatori de monitorizare 

 

Număr de beneficiari 6 
Număr de participanţi activităţi 150 

Totalul fonduri alocate 18.000 Euro 
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CAPITOLUL VI: Descrierea complementaritatii si/sau contributiei la obiectivele altor 

strategii relevante (nationale, sectoriale, regionale, judetene, etc.) - Max. 3 pag. 
 

Stabilirea obiectivelor pentru elaborarea SDL–ului viitorului GAL VLASIA ILFOV NORD EST 

s-a realizat in urma analizei diagnostic si a analizei SWOT a componentelor specifice zonei si in 

concordanta cu prevederile SDL –urilor locale ale celor 6 UAT-uri care delimiteaza teritorial 

parteneriatul si in concordanta cu Strategia de Dezvoltare a Judetului Ilfov pana in anul 2020. 
 

O mare parte dintre masurile stabilite prin abordarea LEADER a teritoriului (prezentate in 

SDL–ul viitorului GAL) sunt complementare cu masurile stabilite in SD a Judetului Ilfov. 

 

Tabel VI.1  
A. Complementaritate masuri SD judetul Ilfiov/masuri SDL Parteneriat privat public  

GAL VLASIA ILFOV NORD EST 
 

Strategie de Dezvoltare a Strategia de  Dezvoltare Obiective 

Judetului Ilfov Partea 1 Planificare Locala viitorul GAL VLASIA complementare 

strategica - Masuri ILFOV NORD EST- Masuri  

Masura 1.1.1 Identificarea si M1/1A Extinderea si Prin cele doua strategii se 

atragerea de investitori modernizarea promoveaza introducerea 

 exploatatiilor agricole de unor masuri de promovare 
 dimensiuni mici si sprijin ale 

   antreprenoriatului in 
Masura 1.1.2. Dezvoltarea M2/1B Sprijinirea tinerilor teritoriu cu consecinte 

infrastructurii de sprijin pentru pentru infiintarea si pozitive in dezvoltarea 
afaceri dezvoltarea de exploatatii economica si crearea unor 

 agricole  locuri de munca noi in 

   teritoriu. 

Masura 1.2.1 Educatia si M3/1C Sprijin pentru 
Contributie la dezvoltarea promovarea antreprenorilor dobandirea de 

 competente competentelor 

 antreprenoriale de catre profesionale ale populatiei 

 fermieri  active din teritoriu 

   

Masura 4.2.2 Incurajarea M4 /1D Sprijin pentru  

cooperarii interinstitutionale infiintarea si promovarea  

 formelor asociative  

   
Masura 2.3.1. Incurajarea M8/4A Sprijin pentru 

Promovarea dezvoltarii proiectelor de interventie sociala investitii in infrastructura 
la nivel local sociala  socio-culturale a zonei 

  

prin organizarea unor  M9/4A Sprijinirea de 

 activitati cultural- actiuni de socializare a 

 educative pentru membrilor comunitatii 

 dezvoltarea generatiei  

 tinere si integrarea  

 minoritatilor  
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Tabel VI.2  
B. Complementaritate obiective de Strategie de Dezvoltare Rurala a Romaniei 2014-

2020 /SDL Parteneriat privat public 
 

 Strategia  de Dezvoltare Rurala  a Strategia de Dezvoltare Obiective 
 Romaniei 2014-2020 Locala viitorul GAL VLASIA complementare 

  ILFOV NORD EST  

 Cresterea competitivitatii spatiilor Dezvoltarea economica, Prin Strategia de 

 rurale si crearea locurilor de durabila si echilibrata a Dezvoltare Rurala 2014- 
 munca prin promovarea teritoriului prin finantare 2020 se promoveaza 

 prgramelor europene de in cadrul programe de finantare 

 dezvoltare rurala: PNDR LEADER 2014-2020 europeana care contribuie 
 FEADR, FEDR, FC; POR; M5/2A la cresterea 

   competitivitatii mediului 

   de afaceri din zona rurala 
    

   Tabel VI.3 

 C. Strategia Regiunii Bucuresti-Ilfov 2014-2020/SDL Parteneriat privat public 

    

 Strategia Regiunii Bucuresti –Ilfov Strategia  de  Dezvoltare Complementaritate 
 2014-2020- obiective Locala viitorul GAL VLASIA  

  ILFOV NORD EST –obiective  

 Cresterea  competitivitatii  IMM- Dezvoltarea sectorului SDL parteneriat privat 

 urilor, intarirea coeziunii sociale agricol in teritoriu si public prevede masuri ale 
 si teritoriale in cadrul Regiunii de cresterea competitivitatii caror obiective corespund 

 dezvoltate 8- Bucuresti si Ilfov acestuia prin sprijinirea principiilor stabilite prin 
  exploatatiilor agricole. Strategia Regiunii 
  Asigurarea dezvoltarii Bucuresti-Ilfov: 

  socio-culturale sustenabile Dezvoltarea echilibrata a 
  a teritoriului teritoriului si promovarea 

   competitivitatii IMM- 

   urilor. 

 

In toate Strategiile de Dezvoltare care au fost luate in studiu sunt evidentiate programele 

de finantare europeana a mediului de afaceri din spatiul rural. Prin obiectivele stabilite la nivelul 

intregii tarii ca si la nivel regional se urmareste promovarea programelor de finantare FEADR, 

FEDR, POR care asigura fianatarea unor masuri care permit reducerea disparitatilor rural-urban 
ca si devoltarea managementului resurselor locale, a patrimoniului arhitectural, cultural si 

natural, asigurarea dialogului multicultural si incluziunea sociala la nivelul comunitatii locale.  
SDL-ul viitorului GAL, prin obiectivele si masurile de finantare propuse va contribui la 

dezvoltarea economica si sociala a UAT-urilor membre prin dezvoltarea antreprenoriatului la 
nivel local, ca si crearea unor locuri noi de munca. Astfel se va asigura inlaturarea efectelor 
saraciei si ale fenomenelor de excluziune sociala.  

Strategia Regiunii Bucuresti-Ilfov 2014-2020 prevede obiective de dezvoltare a spatiului 

rural astfel incat SDL-ul viitorului GAL este complementar prin masurile sale in politicile 

teritoriale ale Regiunii de Dezvoltare 8 Bucuresti si Ilfov. 
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CAPITOLUL VII: Descrierea planului de actiune – Max. 3 pag. 
 

Tabel VII.1: Calendarul estimativ 

 ANI DERULARE 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 

 SEMESTRE II I II I II I II I II I II I II I II 
MASURA ACTIUNEA                

 Formare echipa                

 Animare,                

 functionare                

 Raportari finale                

M1/1A Elaborare ghid                

Extinderea si Lansare apel,                

modernizarea derulare,                

exploatatiilor evaluare,                

agricole de selectie                

dimens. mici Implementare                

M2/1B Elaborare ghid                

Sprijinirea Lansare apel,                
tinerilor pentru derulare,                

infiintarea si evaluare,                

dezv. de expl. selectie                

agricole Implementare                

M3/1C Sprijin Elaborare ghid                

pentru Lansare apel,                

dobandirea de derulare,                

competente evaluare,                

antrep. de selectie                

catre fermieri Implementare                

M4 /1D Sprijin Elaborare ghid                

pentru Lansare apel,                
infiintarea si derulare,                

promov. evaluare,                

formelor asoc. selectie                

 Implementare                
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 ANI DERULARE 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 

 SEMESTRE II I II I II I II I II I II I II I II 
M5/2A Sprijin Elaborare ghid                

pt. infiintarea Lansare apel,                

si dezvoltarea derulare,                

activ econ. in evaluare,                

domenii selectie                

neagricole                 

 Implementare                

M6/3A Elaborare ghid                

Sprijinirea Lansare apel,                
investitiilor in derulare,                

infrastructura evaluare,                

cu efect selectie                

urbanistic                 

 Implementare                

M7/3B Sprijin Elaborare ghid                

pt. infiintarea Lansare apel,                
serviciilor derulare,                

turistice de evaluare,                

utilitate selectie                

publica                 

 Implementare                

M8/4A Sprijin Elaborare ghid                

pentru Lansare apel,                
investitii in derulare,                

infrastructura evaluare,                

sociala selectie                

 Implementare                

M9/4A Elaborare ghid                

Sprijinirea de Lansare apel,                
activ. cultural- derulare,                

educ. pt. dezv. evaluare,                

gen. tinere si selectie                

integ. Implementare                

minoritatilor                 
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Tabel VII.2. Responsabilitati 
 

 Nr.  Personal Animare Elaborare Implementare Lansare, Functionare 

 crt.  angajat GAL  ghiduri, proiecte,  derulare, GAL 

      evaluare Implementare selectie  

      Cereri SDL  MASURI  

      finantare      

1  Manager,         

   reponsabil         

   administrativ         

2  Responsabil         

   financiar         

3  Animator         

4  Expert         

   monitorizare         

5  Evaluator         

   proiecte         

6  Servicii         

   externalizate         

 Tabelul VII.3. Resurse financiare şi materiale necesare pentru desfaşurarea acţiunilor 

           

 Nr.     Valoare     
 crt.  Tip cheltuiala  (euro) Procent   

 2  Salarii brute    96.600,00  55,74%   

 3  Taxe şi impozite   21.976,50  12,68%   

 4  Cheltuieli derulare activitate  25.995,00  15,00%   

 5  Servicii externalizate   12.131,00  7,00%   

 6  Activităţi de animare   16.597,50  9,58%   

 1  Total    173300,00  100,00%   
 

GAL-ul VLASIA ILFOV NORD EST va gestiona teritoriul conform obiectivelor şi prioritatilor 

identificate prin analiza diagnostic şi analiza SWOT, prezentate în SDL.  
Promovarea activităţilor GAL–ului se va face prin site-ul propriu, anunturi in mass-media 

locală şi centrală, distribuire brosuri, pliante şi afise, baner şi prin discuii directe cu potentialii 
beneficiari. 

Informatiile distribuite prin activitatile de animare contin date privind importanta 
finantarii europene PNDR LEADER 2014-2020 pentru dezvoltarea socio-economica si culturala a 
teritoriului inclus in GAL, mecanismul de functionare a GAL-ului, partenerii, masurile de 

finantare, conditiile de finantare a proiectelor, intalniri periodice cu potentiali beneficiari, cu 
persoane reprezentative din fiecare UAT.  

Pentru fiecare masura in parte, se vor elabora documente de promovare cu informatii 

care se vor constitui ca un rezumat al ghidului solicitantului. Se vor edita materiale informative 

privind organizarea de intalniri pentru prezentarea masurilor si pentru lansarea sesiunilor de 

finantare. 
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CAPITOLUL VIII: Descrierea procesului de implicare a comunităţilor locale în 

elaborarea strategiei – Max. 2 pag. 
 

Pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare locală au fost respectate normele programului 

FEADR, Masura 19-LEADER, privind implicarea comunităţilor locale din teritoriul inclus în 

parteneriat pentru identificarea corectă a nevoilor si priorităţilor acestora. 
Activităţile de animare, informare si consultare desfasurate in teritoriu in perioada 1-25 

martie 2016 au fost precedate de activitati pregatitoare derulate in perioada 20 ianuarie-20 

februarie, astfel: stabilirea sediului Parteneriatului, la sediul Primariei Dascalu si formarea 
echipei de lucru, compusa din 1 animator, 2 experti pentru elaborarea SDL, si 2 experti in 
elaborarea SDL-ului din partea societatii de consultanta.  

Pe parcursul derulării activităţii, la echipa s-au adăugat voluntari din partea partenerilor, 

care au participa la activităţile de informare şi consultare în teritoriu.  
În peroada 3 - 25 martie 2016 au fost derulate întâlnirile cu membrii comunităţii in urma 

carora s-au obtinut datele necesare pentru elaborarea analizei diagnostic, a analizei SWOT, a 
planului de actiuni si a masurilor de fianatare care vor contribui la dezvoltarea economica si 
sociala a teritoriului LEADER aferent celor 6 UAT-uri partenere.  

Activitatile de animare, informare si consultare derulate in teritoriu au avut la bază 

urmatoarele principii:  
- interacţiunea echipei de lucru cu un numar cat mai mare de membrii ai comunitatilor 

locale din teritoriul aferent GAL; 
- participarea membrilor Parteneriatului la stabilirea obiectivelor, prioritatilor, 

domeniilor de interventie si masurilor, pentru asigurarea corespondentei SDL cu caracteristicile 
economice, sociale si culturale ale teritoriului GAL;  

- informarea şi consultarea publicului din teritoriul GAL, pentru stabilirea direcţiilor 

strategice de dezvoltare economică, socială şi culturală prin decizii stabilite „de jos în sus”, 

principii de bază ale programului PNDR- LEADER 2014-2020. 
 

I) Activităţi de animare, informare şi consultare prin dezbateri publice 

(6 dezbateri, o dezbatere în fiecare UAT – comună membru) 

Prin acţiunile de animare din fiecare UAT s-au dezbatut oportunitatile aduse de  
pragramul PNDR-LEADER, si s-au identificat nevoile si pontatialul specifice teritoriului GAL:  
- prezentarea principiilor de funcţionare ale programului PNDR-LEADER 2014-2020;  
- acţiuni de informare prin distribuirea de materiale informative tip pliante ;  
- actiuni de consultare directa a publicului, si actiuni de consultare in scris, prin distribuirea de 
chestionare.  

In plus fata de consultarea directa a publicului, s-a considerat necesara si consultarea 
directa a autoritatilor publice locale. Au fost elaborate 12 chestionare, pe fiecare domeniu de 
interes pentru Strategia de Dezvoltarea locala, si au fost distribuite la cele 6 primarii. 

Prin consultarea autoritatilor publice locale s-au obtinut informatii suplimentare 

rerefitoare la toate aspectele economice, sociale si culturale la nivelul fiecarui UAT. Prin aceste 
chestionare s-a urmarit si un efect de reduntanta a informatiilor avute in analiza, ceea ce a 
determinat o precizie mai mare a prelucrarii datelor si informatiilor statistice la nivelul 

teritoriului.  
S-au organizat 6 activitati de animare, cate una in fiecare UAT teritorial component. Au 

participat fermieri, reprezentanţi ai societăţilor neagricole, ai societăţii civile, consilieri locali, 

lideri de opinie recunoscuţi la nivel local, femei, tineri.  
La fiecare dezbatere au participat 55 de persoane. Dezbaterile s-au desfasurat in spatii 

adecvate puse la dispozitie de fiecare UAT, cu titlu gratuit. 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA 2014-2020 PARTENERIAT PRIVAT PUBLIC GAL VLASIA ILFOV NORD-EST 

 

 

Rezultatul activităţilor a fost obtinerea datelor si informaţiilor descriptive şi statistice la 

nivelul teritoriului, pe baza carora s-au elaborat documentele analitice ala teritoriului : analiza 

diagnostic şi a analiza SWOT. 

Concluziile rezultate din documentele analitice au stat la baza elaborarii obiectivelor, 

prioritatilor, domeniilor de interventie si masurilor propuse pentru implemantarea PNDR LEARDER 

2014-2020 in teritoriul GAL. 
 

II) Organizarea a 3 întâlniri ale grupului de lucru  
S-au organizat 3 întâlniri ale grupului de lucru, format din : echipa de lucru (5 persoane), 

reprezentanţi ai UAT membre, reprezentanti ai membrilor privati ai parteneritatului, invitati 
dintre liderii de opinie si specialistii locali. In plus, la sedintele grupului de lucru a fost permisa 
participarea oricarei alte persoane interesate din teritoriul GAL. La fiecare întâlnire a grupului 
de lucru au participat intre 38 si 57 persoane (Anexa 6 – Documente justificative privind animarea, 

pag. 118-194).  
In cadrul întâlnirilor tematice ale grupului de lucru s-au analizat aspectele importante din 

structura SDL. S-au luat decizii privind continutul Strategiei de Dezvoltare Locală, precum si 

privind organziarea viitorului GAL. 

Prin întâlnirile membrilor grupurilor de lucru tematice s-au stabilit caracteristicile 

economice, sociale şi culturale locale pe baza cărora s-a structurat conţinutul Strategiei de 

Dezvoltare Locală a Parteneriatului privat-public GAL VLĂSIA ILFOV NORD EST. 
 

III) Activităţi de informare şi consultare directă în teritoriu  
(în fiecare UAT - activităţi consultare directă a publicului şi a actorilor locali) 

Acţiunile de informare si consultare s-au desfasurat atât în cadrul cât şi înafara celor 6  
activitati de animare organizate în fiecare UAT.  

Distribuire materiale de promovare:  
Au fost distribuite în teritoriu:  
a) Afise - 60 de bucati. Cele 6 UAT-uri cuprind 19 sate in care au fost puse cate 3 afise 

(19x3 = 57 a bucati) la sediul gradintelor, al scolilor din sate si la sediul primariei, restul de trei 
fiind pastrate in arhiva, la sediul parteneriatului, Primaria Dascalu.  

b) Pliante - 900 bucati. Din acestea, 380 au fost distribuite in cele 19 sate, (19 sate x 20 
buc = 380 buc), 495 bucati au fost distribuite unui numar cat mai mare de participanti la intalniri 
(9 intalniri x 45 participanti = 495 buc). 20 au fost distribuite participantilor din partea CJ Ilfov, 

din partea AFIR ai autoritatilor locale si altor invitati/specialisti. 5 sunt pastrate pentru arhiva si 
pentru introducerea in dosarul de candidatura (SDL).  

c) Chestionare - 480 buc. 475 buc au fost distribuite in teritoriu (in cele 19 sate), 5 sunt 

pastrate pentru arhiva si pentru introducerea in dosarul de candidatura (SDL). 
 

IV) Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală  
Elaborarea StrategiEI de Dezvoltare Locala a avut la baza urmatoarele:  

- Informatii si date din teritoriu, colectate prin activitati de animare, informare si consultare.  
- Informatii obtinute de la primarii, prin 12 chestionare, precum si informatii oficiale de la INS 
si de la APM Ilfov.  
- Concluziile rezultate la cele 3 sedinte ale grupurilor de lucru.  
- Activitatea colectivului de lucru, cu caracter tehnic, care a avut rolul de la elabora textul SDL 

tinand cont de elementele economice, sociale si culturale din documentele analitice (analzia 
diagnostic si analiza SWOT). 

SDL reflecta opinia tuturor partenerilor participanti la activitatile de informare si 

consultare si la sedintele grupului de lucru, in care membrii parteneriatului si publicul au avut un 

rol decizional, iar colectivul de lucru a avut un rol tehnic-profesional. 
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CAPITOLUL IX: Organizarea viitorului GAL-Descrierea mecanismelor de gestionare, 

monitorizare, evaluare si control a strategiei –Max. 5 pag. 
 

Scopul principal al viitoarei Asociatii GAL VLASIA ILFOV NORD EST este implementarea 

Strategiei de Dezvoltare Locală în teritoriul aferent celor 6 UAT-uri – comune, membre ale 

actulalului parteneriat. 
Prin implementarea SDL–ului se va asigura dezvoltarea economică şi socială a teritoriului 

în concordanţă cu nevoile specifice identificate prin analiza diagnostic şi analiza SWOT la nivelul 

celor 6 UAT- comune componente. 

Se va elabora un Regulament de organizare și funcționare în concordanță cu Planul de acțiune și 
cu Art. 34 din Reg. UE 1301/205. 
 În conformitate cu Reg. 1303/2013 (Ghidul Solicitantului, pag. 36), pprin activitatea 
GAL-ului se vor realiza următoarele sarcini principale: 

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

- Conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor criterii 
obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor, care să evite conflictele de interese, 
care garantează că cel puțin 51% din voturile privind deciziile de selecție sunt exprimate de 
parteneri care nu au statut de autorități publice  și permit selecția prin prrocedură scrisă  

- Asigurarea, cu ocazia selectării operațiunilor, a coerenței cu strategia de dezvoltaare 
locală plasată sub responsabilitatea comunității, prin acordarea de proiritate operațiunilor în 
funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și a ținetelor strategiei; 

- Pregătirea și publicarea de cereri de propuneri sau a unei propuneri permanente de 
depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selecție,  

- Primirea și evaluarea cererilor de finanțare 
- Primirea și verificareaa conformității cererilor de plată depuse; 
- Selectarea operațiunilor, stabilirea cuantumului contribuției și prezentareaa 

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

- Monitorrizarea implementării strategiei de dezvoltare locală plasate sub 
responsabilitatea comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități specifice de 
evaluare în legătură cu strategia respectivă.  

Derularea activitatii va cuprinde:  
1. Derularea sesiunilor de proiecte  
- elaborarea ghidurilor masurilor propuse, conform planului de actiune;  
- animarea;  
- lansarea apelului de proiecte;  
- primirea cererilor de finantare;  
- verificarea conformitatii cererilor de finantare;  
- verificarea eligibilitatii;  
- selectia proiectelor in functie de criteriile stabilite prin fisa masurii; 

2. Implementare proiectelor 
- verificarea si monitorizarea procedurilor de achizitii aferente proiectelor aflate in 

implemantare; 

- verificarea documentelor de achizitii pe parcursul derularii investitiei;  
- verificarea periodica, in timp real, a documentelor de implementare (executia 

contractelor de achizitii); 

- primirea si verificarea dosarelor Cererilor de plata;  
- primirea si verificarea rapoartelor de progres;  
- primirea si verificarea oricaror alte documente aferente implementarii: propuneri 

privind Acte aditiionale, revizuirea graficului de implementare, etc. 
 
 



Structura organizatorica a viitorului GAL:  
Asociatia GAL VLASIA ILFOV NORD EST care va deveni beneficiarul ajutorului financiar 

promovat prin programul PNDR LEADER 2014-2020 va asigura implementarea următoarelor 
functiuni în teritoriu: 
- promoveaza Strategia de Dezvoltare Locala prin intermediul partenerilor, pe site-ul propriu, 

prin mijloacele mass-media etc. si ofera informatii si consultanta preliminara persoanelor 
interesate de masurile de finantare stabilite;  
- promoveaza masurile de finantare PNDR-LEADER prin animator, grupuri de lucru in teritoriu 
sau prin reprezentanti desemnati de fiecare partener; 

- contribuie la dezvoltarea economica si sociala a teritoriului prin promovarea si 

implementarea masurilor de finantare; 

- colaboreaza cu Grupurile de Actiune Locala din zona ca si din tara pentru promovarea unor 

proiecte comune.  
Viitoarea Asociatie GAL VLASIA ILFOV NORD EST va avea urmatoarea structura 

organizatorica: 
A. Structura Decizională: 
1. Adunarea generala a asociatilor;  
2. Consiliul director;  
3. Cenzor;  
4. Comitetul de selectie a proiectelor;  
5. Comisia de contestatii; 
6. Biroul executiv  
B. Structura executiva:  
a. Biroul executiv.  
b. Compartimentul de contabilitate;  
c. Compartimentul de evaluare;  
d. Compartimentul de monitorizare;  
e. Compartiment animare - promovare 

 

Organigrama viitoarei Asociatii GAL VLASIA ILFOV NORD EST  
 

1.Adunarea generala a 
asociatilor 

I 3.Cenzor  
2.Consiliul director  

I  
4. Comitetul de selectie  5. Comisia de contestatii  a. Biroul executiv   

proiecte     Manager 1 post   

      I   
 b. c.  d. e. 
 Compartiment Compartiment  Compartiment Compartiment 
 contabilitate evaluare  monitorizare Animare- 
 contabil 1 post Expert 1 post  Expert 1 post promovare 
       1 post 

 

Conform criteriului de selectie CS 4.3 functiile de management, monitorizare, evaluare 

si animare in teritoriu sunt realizate de patru angajati in baza unor contracte individuale de 

munca de 4 ore/zi (4 x 1/2 norme).  
In functie de complexitatea activitatilor de selectie si de evaluare a proiectelor depuse 

in cadrul GAL –ului vor fi contractate servicii externalizate, la solicitarea Biroului executiv si cu 

aprobarea Comitetului director. 
 

Functiile si responsabilitatile organelor de conducere ale viitorului GAL 

1)Adunarea generala a asociatilor  
Este reprezentata de toti membrii asociatiei.  
Competentele Adunarii generale sunt:  

a) Aprobarea si modificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;  



b) Alegerea si revocarea membrilor Consiliului director si ai Comitetului de selectie;  
c) Alegerea si revocarea cenzorului;  
d) Aprobarea/modificarea Regulamentului intern de functionare.  

Sedintele Adunarii Generale vor fi prezidate de catre Presedintele Asociatiei GAL VLASIA 

ILFOV NORD EST, iar in lipsa acestuia de catre vicepresedinte. 

Adunarea Generala este legal constituita daca sunt prezenti jumatate plus unu din 

numarul membrilor activi sau reprezentantii acestora. Fiecare membru activ are dreptul la un 

vot in Adunarea Generala. 

Hotararile luate de Adunarea Generala sunt obligatorii inlcusiv pentru membrii asociati 

care nu au luat parte la Adunarea generala sau care au votat impotrivă.  
2) Consiliul Director  
Consiliul Director este format din 7 membri, presedinte, vicepresedinte, secretar si 

membri alesi. Ponderea membrilor care provin din sectorul privat va fi mai mare de 51%.  
Responsabilitatile Consiliului director:  

a) programeaza si gestioneaza activitatile GAL-ului;  
b) asigura functionarea administrativa, economica si financiara in conformitate cu obiectivele 

pe care trebuie sa le indeplineasca direct sau indirect;  
c) lanseaza apelurile de selectie pentru proiecte;  
d) propune solutionarea provizorie/definitiva a acordarii ajutorului financiar;  
e) aproba eligibilitatea si selectia proiectelor depuse in carul sesiunilor organizate;  
f) Revoca ajutoarele financiare, in cazul nerespectarii conditiilor de eligibilitate ai ale 
procedurilor impuse pe durata implementarii proiectelor aprobate; 

g) aproba propunerile de modificare a studiului de fezabilitate aferent Cererii de finantare;  
h) aproba prelungirea perioadelor de implementare a proiectelor;  
i) propune si aproba modificarea programului privind cheltuielille de functionare;  
j) prezinta Adunarii Generale Raportul de activitate, executarea bugetului de venituri si 

cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si Cererile de finantare 
selectate;  
k) aproba procedurile de lucru ale departamentelor;  
l) incheie acte juridice;  
m) aproba organigrama si politica de personal, daca prin statut nu se prevede altfel;  
n) propune Adunarii Generale excluderea membrilor care nu isi indeplinesc obligatiile;  
o) elaboreaza regulamentul de functionare interioara.  

Sedintele Consiliului Director sunt prezidate de Presedinte, iar in lipsa acestuia, de 

Vicepresedintele imputernicit. Membrii Consiliului Director pot fi realesi.  
Consiliul Director se reuneste cel putin o data pe trimestru la initiativa presedintelui sau 

la cererea a cel putin doua treimi din membrii care fac parte din Consiliul Director. Consiliul 

Director va fi convocat de catre Presedinte prin intermediul secretarului care va transmite 
invitatiile cu cel putin doua zile inainte de sedinta. Convocarea se va face nominal, in scris, prin 
fax sau e-mail. Invitatiile transmise vor cuprinde data, ora, ordinea de zi si locatia sedintei.  

Deciziile Consiliului Director sunt adoptate cu majoritatea absoluta a voturilor celor 
prezenti. La egalitate de voturi, votul presedintelui este decisiv. Deciziile Consiliului director 
sunt consemnate intr-un registru special si vor fi semnate de presedinte si secretar.  

3) Responsabilitatile cenzorului  
a) verifica modul in care este administrat patrimoniul GAL, conform legislatiei in vigoare;  
b) intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii Generale;  
c) participa voluntar la sedintele Consiliului Director, fara drept de vot;  
d) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea Generala si 
Consiliul Director. 

4) Comitetul de selectie a proiectelor- responsabilitati  
Comitetul de selectie a proiectelor este format din 7 membri si 7 supleanti. Comitetul 
de selectie al proiectelor va fi alcătuit din reprezentanti ai membrilor GAL. Comitetul 
de selectie are responsabilitatea de a verifica punctajele stabilite de  

evaluator si de a elabora lista proiectelor eligibile, selectate pentru finantare; 
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Presedintele Comitetului de selectie va fi un expert in evaluare proiecte. Intreaga 

activitate de selectie se deruleaza in baza unei proceduri de evaluare si selectie care va fi supusa 

aprobarii Consiliului director. 

5) Comisia de contestatii  
Membrii comisiei vor rezolva contestatiile care vor fi inaintate catre GAL de catre cei care 

au depus cereri de finatare si au obtinut un raspuns nefavorabil din partea GAL–ului. Comisia de 
contestatii va fi formata si va functiona conform procedurii aprobate de Adunarea Generala a 

asociatilor. 
B. Structura executiva (angajatii GAL)  
a. Biroul executiv  
Manager - responsabil adiministrativ care coordoneaza activitatea GAL-ului din punct de 

vedere organizatoric si supravegheaza derularea procedurilor de lucru, avand ca atributii:  
- Coordoneaza activitatea si asigura buna functionare a compartimentelor din subordine;  
- Asigura verificarea eligibilitatii si a selectiei Cererilor de finantare depuse, impreuna cu 

membrii echipei tehnice si creeaza conditii optime pentru implementarea proiectelor finantate; 
 
- Semneaza documentele oficiale elaborate ca urmare a activitatii GAL–ului;  
- Informeaza Consiliul director privind realizarea obiectivelor stabilite la nivelul Biroului 

executiv;  
- Pune in practica deciziile stabilite in cadrul Adunarii Generale si a Consiliului director, 
conform prevederilor regulamentului de organizare si functionare a GAL-ului; 

- numeste consultantii, expertii si specialistii pentru realizarea activitatilor propuse, inclusiv 
prin servicii externalizate; 

- initiaza actiuni de promovare a activitatilor GAL–ului  
- initiaza si administreaza actiuni de cooperare.  

b. Responsabil financiar; contabil care administreaza activitatea financiar–contabila a 
intregii activitati a GAL: 

- Răspunde de bugetul GAL–ului conform regulamentului de organizare si de functionare;  
- Aproba si răspunde de inventarul bunurilor care se achizitioneaza, asigura derularea corecta a 

activitatii financiare ale GAL –ului.  
c. Responsabil cu evaluarea (evaluator); Evalueaza Dosarele Cererilor de finantare din 

punctul de vedere al prevederilor ghidurilor masurilor de finantare stabilite prin SDL 

- asigura consilierea beneficiarilor inainte de depunerea Cererilor de finantare;  
- contribuie la elaborarea ghidului solicitantului pentru masurile de finantare stabilite prin SDL 

si pregateste apelul pentru depunerea Cererilor de finantare; 
- verifica conformitatea administrativa si eligibilitatea Cererilor de finantare depuse la GAL;  
- răspunde de evidenta Dosarelor Cererilor de finantare depuse pentru evaluare si selectie in 

cadrul GAL–ului; 
- efectueaza vizite in teren pentru verificarea conformitatii datelor prezentate in Cererile de 
finantare cu situatia din teren, ca si pe parcursul implementarii proiectelor; 

- verifica, si evalueaza proiectele depuse la GAL sub coordonarea managerului;  
- elaboreaza documente privind stadiul implementarii proiectelor evaluate;  
- elaboreaza rapoartele de activitate si rapoartele de selectie a proiectelor;  
- efectueaza in timp corespunzator sarcinile stabilite de manager ca si de persoane cu putere 
de decizie conform regulamentului de organizare si functionare a GAL–ului; 

- intocmeste documentatia privind evaluarea proiectelor;  
- deruleaza procedurile specifice de evaluare a proiectelor cu finantare europeana;  
- informeaza de indata conducerea despre orice deficienta constatata. 
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d. Responsabil cu monitorizarea; administreaza activitatile privind monitorizarea intregii 

activitati a GAL:  
- participa impreuna cu managerul si responsabilul fianaciar la elaborarea cererilor de plata si a 
rapoartelor de progres; 

- asigura materialul documentar pentru prezentarea activitatilor GAL-ului;  
- realizeaza rapoartele de activitate intemediar/final;  
- intocmeste si transmite notificarile si actele aditionale;  
- sistematizeaza si centralizeaza documentele de monitorizare;  
- coordoneaza centralizarea documentleor de functionare ale GAL–ului;  
- comunica permanent cu membrii echipei tehnice;  
- centralizeaza si inregistreaza in sistem electronic datele privind atingerea obiectivelor SDL– 

ului, consumarea alocarilor financiare ep masuri de finantare prin implementarea, schimbarile 
produse in functionarea GAL–ului;  
- colaboreaza cu echipa tehnica pentrui implementarea optima a SDL-ului;  
- participa la intalnirile organziate de manager, si prezinta situatia finatarilor proiectelor in 
derulare. 

d. Responsabil cu animarea (Animator); desfasoara activitati de animare in teritoriu 

pentru promovarea masurilor lansate: 

- realizeaza activitati de animare pentru promovarea actiunilor GAL;  
- deruleaza procedura de achizitie pentru materialele informative: ghiduri, afise, pliante, 
brosuri; 
- deruleaza in teritoriu activitati de comunicare si informare privind actiunile GAL–ului prin 
distribuirea in teritoriu de pliante, brosuri si chestionare in perioada de implementare a SDL– ului 

si realizeaza o baza de date;  
- realizeaza activitati de informare a potentialialilor beneficiari despre oportunitatea de a 
depune proiete pentru sesiunile lansate; 
- organizeaza intalniri de informare cu publicul tinta la fiecare sesine d eproiecte, la cererea 

coducerii GAL; 

- organizeaza site-uri pe care se publica rapoartele de selectie si de activitate specifce GAL– 

ului conform regulamentului de functionare;  
- administreaza actualizarea site-ului GAL cu informatii curente in timpujl desfasurarii 
sesiunilor de proeicte; 

- verifica in teren stadiul implementarii proiectelor fianatate si raporteaza situatia 
managerului. 

Anexa 8 la SDL cuprinde fisele posturilor (pag 240-250 din dosar), prin care se stabilesc 

coniditiile impuse si sarcinile care revin fiecarui angajat.  
Structura si functionalitatea echipei tehnice si administrative a GAL-ului se vor baza pe 

experienta profesionala a personalului, pe capacitatea de lucru in echipa, garantandu-se 

eficienta implementarii precum si respectarea metodologiei de implementare a Strategiei de 
Dezvoltare Locala.  

In functie de intensitatea activitatilor si de gradul de exigenta profesionala, acticitatea 
executiva va fi completata prin contracte cu societati de consultanta specialziate. 

Prin contracte de consultatna se vor executa exclusiv activitati de compexitate mare, 

specialziate, ale caror executie nu estge posibila cu personalul propriu. In cea mai mare parte a 
situatiilor, se va aproba externalizarea urmatoarelor servicii:  

- elaborarea ghidurilor masurilor, sau verificarea ghidurilor elaborate de echipa tehnica 
proprie; 

- evaluarea proiectelor, in cazul in care cantitatea de proiecte depaseste 
disponibilitatea de timp a unei singure peroane (evaluatorul propriu);  

- verificarea unor proeicte evaluate, in caz de contestatii. 
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CAPITOLUL X: Planul de finantare al strategiei – Max. 1 pag. 
 

 

VALOARE SDL COMPONENTA 
A 

Suprafață  
TERITORIU 
GAL (Kmp) 

Populație 
 TERITORIU GAL 
(nr. locuitori) 

VALOARE TOTALĂ 
COMPONENTA A 
(EURO)    

284 31.482 904.300    
       

COMPONENTA A1 

PRIORITATE MĂSURA 
INTENSITATEA 
SPRIJINULUI 

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 
NERAMBURSABILĂ/ 
MĂSURĂ2 (FEADR + 
BUGET NAȚIONAL) 

EURO 

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 
NERAMBURSABILĂ/PRIORITATE (FEADR 

+ BUGET NAȚIONAL) 
EURO 

VALOARE 
PROCENTUALĂ3 (%) 

P 1. 
Dezvoltarea 
sectorului 
agricol prin 
sprijinirea 
exploatatiilor 
agricole,  
cresterea 
nivelului de 
competenta 
si stimularea 
asocierii 
fermierilor.   

M1/1A. Extinderea 
si modernizarea 
exploatatiilor 
agricole de 
dimensiuni mici 90% 180.000 

380.000 42,02% 

M2/1B 
Sprijinirea tinerilor 
pentru infiintarea si 
dezvoltarea de 
exploatatii agricole  100% 160.000 

M3/1C Sprijin 
pentru dobandirea 
de competente 
antreprenoriale de 
catre fermieri 100% 24.000 

M4 /1D Sprijin 
pentru infiintarea si 
promovarea 
formelor asociative  90% 16.000 



P2 
Diversificarea 
activitatilor 
economice 
prin 
valorificarea 
potentialului 
uman si 
natural  

M5/2A Sprijin 
pentru infiintarea si 
dezvoltarea 
activitatilor 
economice in 
domenii neagricole  90% 180.000 180.000 19,90% 

P3 
Modernizarea 
urbanistica a 
teritoriului   

M6/3A Sprijinirea 
investitiilor in 
infrastructura cu 
efect urbanistic 100% 96.000 

128.000 14,15% 

M7/3B Sprijin 
pentru infiintarea 
serviciilor turistice 
de utilitate publica   100% 32.000 

P4 
Valorificarea 
potentialului 
social si 
cultural din 
teritoriu 
 
 
  

M8/4A Sprijin 
pentru investitii in  
infrastructura 
sociala  100% 25.000 

43.000 4,76% 

M9/4A Sprijinirea 
de activitati 
cultural-educative 
pentru dezvoltarea 
generatiei tinere si 
integrarea 
minoritatilor 100% 18.000 

Cheltuieli de funcționare și animare4   173300 19,16% 

TOTAL COMPONENTA A 904300 

COMPONENTA B5  PRIORITATE MĂSURA 
INTENSITATEA 
SPRIJINULUI 

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 
NERAMBURSABILĂ/ 
MĂSURĂ2 (FEADR + 
BUGET NAȚIONAL) 

EURO 

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 
NERAMBURSABILĂ/PRIORITATE (FEADR 

+ BUGET NAȚIONAL) 
EURO 

VALOARE 
PROCENTUALĂ3 (%) 



P 1. 
Dezvoltarea 
sectorului 

agricol prin 
sprijinirea 

exploatatiilor 
agricole,  
cresterea 

nivelului de 
competenta 
si stimularea 

asocierii 
fermierilor.   

M1/1A. Extinderea 
si modernizarea 
exploatatiilor 
agricole de 
dimensiuni mici 90% 135.263,80 

285.556,91 42,02% 

M2/1B 
Sprijinirea tinerilor 
pentru infiintarea si 
dezvoltarea de 
exploatatii agricole  100% 120.234,49 

M3/1C Sprijin 
pentru dobandirea 
de competente 
antreprenoriale de 
catre fermieri 100% 18.035,17 

M4 /1D Sprijin 
pentru infiintarea si 
promovarea 
formelor asociative  90% 12.023,45 

P2 
Diversificarea 
activitatilor 
economice 

prin 
valorificarea 
potentialului 

uman si 
natural  

M5/2A Sprijin 
pentru infiintarea si 
dezvoltarea 
activitatilor 
economice in 
domenii neagricole  90% 135.263,80 135.263,80 19,90% 

P3 
Modernizarea 
urbanistica a 
teritoriului   

M6/3A Sprijinirea 
investitiilor in 
infrastructura cu 
efect urbanistic 100% 72.140,69 

96.187,59 14,15% 

M7/3B Sprijin 
pentru infiintarea 
serviciilor turistice 
de utilitate publica   100% 24.046,90 



P4 
Valorificarea 
potentialului 

social si 
cultural din 

teritoriu  

M8/4A Sprijin 
pentru investitii in  
infrastructura 
sociala  100% 18.786,64 

32.313,02 4,76% 

M9/4A Sprijinirea 
de activitati 
cultural-educative 
pentru dezvoltarea 
generatiei tinere si 
integrarea 
minoritatilor 100% 13.526,38 

Cheltuieli de funcționare și animare4   130.228,98 19,16% 

TOTAL COMPONENTA B 679.550,31 

TOTAL GENERAL (COMPONENTA A+ COMPONENTA B) 1583850,31 
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CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse in cadrul SDL –

Max. 2 pag. 
 

Procedura cuprinde urmatoarele etape: 

 

XI.1 Primirea si inregistrarea Dosarului Cererii de finantare (DCF).  
- Beneficiarul depune Dosarul Cererii de finantare (DCF) complet, in original si o forma 
electronica scanata, la GAL prin responsabilul legal sau printr-o persoana imputernicita 

- Beneficiarul se va incadra in timpul precizat in anuntul de lansare a apelului de selctie 

sesiunii de cerere de proiecte.  
- Dosarul Cererii de finantare este inregistrat in Registrul special de inregistrare proiecte; 
 

XI.2 Verificarea conformitatii Dosarului Cererii de finantare (DCF)  
- Activitatea consta in verificarea corectitudinii completarii documentelor de catre beneficiar ca 

si verificarea listei de documente specifice domeniului masurii in cadrul careia este depus Dosarul 
Cererii de finantare.  
- Verificarea conformitatii se face in concordanta cu prevederile ghidului solicitantului si va 
dura maxim trei zile lucratoare de la data depunerii dosarului. 

-Se comunica beneficiarului sa prezinte originalele pentru confruntarea cu documentele atasate 
la dosar. 

-Se intocmeste Fisa de conformitate/neconformitate a Dosarului Cererii de finantare.  
- Cererea de finantare poate fi declarata neconforma de doua ori pentru acelasi proiet; dupa a 
doua declarare a neconformitatii, beneficiarul poate depune documentatia o singura data. 

- Retragerea Cererii de finantare atrage dupa sine incetarea evaluarii dosarului. 
 

XI.3 Infiintarea dosarului administrativ al Cererilor de finantare conforme 

Contine toate informatiile si documentele specifice Dosarului de finantare depus. 
 

XI.4 Verificarea criteriilor de eligibilitate  
- se face conform principiului „4 ochi”, prin dublul control al eligibilitatii (evaluator + manager 

sau alta persoana desemnata). 
- Se elaboreaza Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate si Fisa de verificare a criteriilor de 
selectie ; se evalueaza punctajul obtinut ; 

-Se solicita informatii suplimentare de la beneficiar prin Fisa de solicitare a informatiilor 
suplimentare pentru situatiile in care informatiile din DCF sunt incomplete.  
-La terminarea verificarii eligibilitatii, se trimite doasarul Cereriii de finantare 

eligibile/neeligibile precum si documentele elaborate de experti, la Comitetul de selectie. 
 

XI.5 Selectia proiectelor de catre Comitetul de selectie  
Selectia cererilor de finantare va fi realizata de Comitetul de selectie al GAL conform 

criteriilor de selectie stabilite la data lansarii apelului de proiecte. Comitetul de selectie va fi 

format din 7 membri si fiecare membru va avea un supleant.  
La data desfasurarii selectiei vor fi prezenti cel putin 5 membrii ai comitetului de selectie 

dintre care cel putin 3 din mediul privat si ONG.  
Selectia se face pentru toate proiectele depuse intr-o sesiune, iar comisia de selectie va 

intocmi un Raport de selectie, care va fi publicat pe site-ul GAL.  
2. Niciunul dintre parteneri, conform grupurilor de interese (Capitolul II – Componenta 

parteneriatului), nu va avea o pondere majoritara in componenta Comitetului de selectie. 
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Membrii comitetului de selectie pot fi beneficiari ai masurilor de finantare cu conditia ca 

acestia sa nu participe la procesul de selectie in sesiunea in care depun proiecte. In aceasta 

situatie, acestia vor fi inlocuiti cu supleanti. 
3. Componenta Comitetului de selectie, membrii titulati si membrii supleanti, poate fi 

modificata de Adunarea Generala la propunerea Consiliului Director. 

Total membri titulari7, din care: Sector public=2 membri, adică 28,57% <50% 

Sector privat (4 membri) + soc. Civilă (1 membru)=5 membri, adică 71,43% > 50% 
 

Componenta Comitetului de Selectie - Tabel nr. XI.1  
Partener Functia in CS  Tip/Observatii 

1. ENTITATI PUBLICE LOCALE (24,14 % din total parteneri) 

COMUNA DASCALU – titular Presedinte  UAT 

COMUNA TUNARI – titular Membru  UAT 

COMUNA GRUIU- supleant Presedinte  UAT 

COMUNA STEFANESTII DE JOS - supleant Membru  UAT 

ENTITATI PRIVATE IN AGRICULTURA (48,28% din total parteneri)  

Partener Functia in CS  Tip/Observatii 

AGRI-SUD COOPERATIVA AGRICOLA-titular Membru  Forma asociativa 

AGROZOOTEHNICA FERMA ANCUTEI-titular Membru  SRL 

AGROFARM DASCALU SRL- supleant Membru  SRL 

SA PONT A CELLES TUNARI- supleant Membru  Societate Agricola 

AGRO-ZOOTEHNICA FERMA ANCUTEI-supl. Membru  SRL 

ENTITATI PRIVATE IN DOMENII NEAGRICOLE (24,14% din total parteneri)  

AGROMEC STEFANESTI SA - titular Membru  Soc. pe actiuni 

ENNSIM SRL - titular Membru  SRL 

TRANSIMPEX STEFANIA 95 SRL - supleant Membru  SRL 

ALEXA FAMILY STAR SRL - supleant Membru  SRL 

ORGNIZATII NON-PROFIT (14,28 % din total parteneri)  

Partener Functia in CS  Tip/Observatii 

ASOCIATIA ROMII DIN STEFANESTI - titular Membru  ONG 

 

Ponderea membrilor din același sector: 
Sector public= 2 membri titulari, adică 28,57% <49% 
Entități private în agricultură= 2 membri titulari, adică 28,57% <49% 
Entități private în domenii neagricole= 2 membri titulari, adică 28,57% <49% 
Membrii ai societății civile (ONG)= 1 membru, adică 14,29% <49% 
Sector public= 2 membri supleanți, adică 28,57% <49% 
Entități private în agricultură= 3 membri supleanți, adică 42,86% <49% 
Entități private în domenii neagricole= 2 membri supleanți, adică 28,57% <49% 
Membrii ai societății civile=0 membrii supleanți, adică 0% <49% 

XI.6 Notificarea beneficiarilor privind eligibilitatea si selectia Cererilor de finantare  
- Beneficiarii vor fi instiintati asupra rezultatului selectiei proiectului depus la GAL printr-o 

Notificare, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la publicarea Raportului de selectie. -

Beneficiarii neeligibili pot depune contestatii incepand cu data primirii notificarii. 
 

XI.7 Soluţionarea contestaţiilor de catre Comisia de contestatii  
- Comisia de contestatii va fi formata din 5 membri, fiecare avand un supleant.  
- Reanalizarea DCF se face in maxim 15 zile lucratoare de la data primirii contestatiei.  
- Rezultatul contestatiilor se publica pe site si se notifica beneficiarilor in maxim 5 zile 

lucratoare de la publicare.  
- Cererile de finantare neeligibile vor fi pastrate la GAL maxim 60 zile. Beneficiarul va fi 

notificat sa preia documentatia in cazul in care rezultatul reevaluarii DCF este nefavorabil. 



 

XI.8 Publicarea Raportului final de selectie a proiectelor  
- Dupa solutionarea contestatiilor se va valida si se va publica pe site-ul GAL–ului Raportul final 

de selectie a proiectelor,  
- Beneficiarii vor fi notificati pentru semnarea contactelor de finantare in termenul stabilit de 

Adunarea generala a asociatilor. 
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CAPITOLUL XII : Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese 

conform legislatiei nationale –Max. 1 pag. 
 

Partenerii viitoarei Asociatii GAL VLASIA ILFOV NORD EST reprezintă entitatile private 

(inclusiv ONG) si publice care au sedii sociale/puncte de lucru in teritoriul inclus in GAL.  
Membrii viitorului GAL au acces la informaţiile privind activitatea curenta. Intre membrii 

functioneaza principiul transparentei tuturor informatiilor aferente functionarii.  
Funcţionarea GAL-ului se face in concordanta cu procedurile publice, a caror aplicare se 

face conform principiului transparentei decizionale si obiectivitatii. Membrii viitorului GAL îşi 
pot expune opiniile şi vor contribui la promovarea ideilor altor membri. 

Deciziile GAL-ului se iau pe principiul «un membru=un vot». In cazul in care numarul de 
voturi pentru si impotriva sunt egale, presedintele poate decide asupra uneia din variante sau 
poate propune dezbateri suplimentare si reluarea votului.  

Dreptul la depunerea unui proiet in cadrul GAL-ului apartine oricarei entitati care 
desfasoara activitati pe treritoriul GAL. In raport cu aceasta situatie, rezulta ca paratenerii 
membrii GAL, ca si persoanele implicate in procesul de selectie (angajati, persoane cu funtii de 

conducere), nu trebuie sa fie avantajate la selectia proiectelor depuse.  
Eevitarea conflictului de interese se face respectand urmatoarele principii :  

1. Tranpartenta informatiilor privind procedurile de lucru ale GAL in activitatea de 
administrare a sesiunilor de proiecte ; 
2. Transparenta informatiilor privind componenta Dsosarelor Cererii de finantare :  

2.1. - publicarea pe site a Ghidurilor pe masuri in forma consultativa si apoi in forma 

definitiva ;  
2.2. – analiza propunerilor din teritoriu asupra formei consultative si introducerea 

propunerilor justificate, in forma definitiva.  
2. Transparenta informatiilor privind procedurile privind evaluarea dosarelor Cererilor de 
finantare. 
3. Transparenta informatiilor privind componenta si procedurile de evaluare ale dosarelor de 
achizitii si ale dosarelor cererilor de plata. 

4. Independenta structurilor decizionale asupra selectiei : Nicio persoana nu va fi concomitent 

membru al Comitetul de evaluare si selectie si al Comisiei de solutionare a contestatiilor. 
 
5. Stabilirea incompatibilitatilor in raport cu persoanele implicate in activitatea evaluare a 
Cererilor de finantare si verificare a documentatiilor aferente implementarii. In acest sens, nu 
vor depune proiete si nu vor avea relatii de rudenie sau alte interese economice comune cu 
entitatile care depun proiete urmatorii :  

- angajatii GAL implicati in activitatea de evaluare si selectie, inclusiv managerul;  
- persoanele din structurile de conducere – Consiliul Director si Biroul Executiv ;  
- oricare alte persoane din exterior, care sunt implicate in procesul de evaluare prin 

externalizarea unor activitati ale GAL. 

Pentru evitarea conflictului de interese fara a diminua posibilitatea oricarei persoane de 

a depune proiecte, in membrii structurilor de evaluare si selectie si de solutionare a 

contestatiilor vor avea prevazuti supleanti. In cazul in care un membru titular se afla in conflict 

de interese, va fi obligat sa declare, pentru a fi inlocuit cu un supleant. 
Viitoarea Asociatie GAL VLASIA ILFOV NORD EST va elabora o procedura clara privind 

evitarea conflictului de interese referitoare la situatia implicarii persoanelor in activittea GAL, 

procesul de evaluare si selectie, procesul de solutionare a contestatiilor. 
 


