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ANEXE 



INTRODUCERE 
Având în vedere faptul că spaţiul rural din România se confruntă cu o serie de probleme 

specifice iar discrepanţele dintre zonele urbane şi cele rurale sunt foarte mari în toate 
domeniile(economie,sănătate,învăţământ,cultură,etc)abordareadejosînsus,tipLEADER, este 
oportună şi necesară pentru identificarea nevoilor locale specifice fiecărei zone şi rezolvarea 
lor cu ajutorul potenţialului existent în aceazonă. 

Pentru rezolvarea problemelor existente în zona rurală identificată şi reducerea 
discrepanţelor dintre aceasta şi alte zone mai bine dezvoltate este necesar elaborarea şi 
implementarea unei strategii integrate de dezvoltare de către un parteneriat public-privat 
local, avînd ca punct de plecare nevoile locale şi folosind potenţialul existent în zonă. 
Implicarea actorilor locali în dezvoltarea zonei este obligatorie acest lucru contribuind la 
realizarea unei dezvoltări reale, dinamice şi permanente. 

Programul LEADER este accesibil şi în România prin intermediul Măsuri 19 - Sprijin pentru 
dezvoltarea locală din PNDR 2014 – 2020. Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea 
comunității (DLRC) reprezintă o modalitate de implementare ce permite partenerilor locali să 
elaboreze strategia de dezvoltare locală, în  baza  analizei  nevoilor  și  priorităților specifice 
teritoriului. 

Pentru a putea beneficia de fondurile comunitare (FEADR) alocate prin programul LEADER 
din PNDR pentru perioada 2014 – 2020, parteneriatele public-private (potenţiale GAL-uri) vor 
trebui să întocmească o Strategie de Dezvoltare Locală şi să participe la un proces de selecţie, 
organizat de către Autoritatea de Management pentru PNDR. După procesul de selecţie, 
parteneriatele public-private (selectate), vor deveni oficial Grupuri de Acţiune Locală(GAL). 

Parteneriatul GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord format în urma 
semnării acordului de parteneriat doreşte elaborarea şi implementarea unei strategii de 
dezvoltare locală pentru teritoriul din judeţul Giurgiu acoperit de comunele: Clejani, Bucşani, 
Crevedia Mare, Grădinari şi Buturugeni. 

Teritoriul vizat de această strategie este situat în partea de SE a României, în mijlocul 
judeţului Giurgiu, având o suprafaţă de 313,95 km2 şi o populaţie de 20593 locuitori. 

Activitatea economică de bază în această zonă este agricultura, gradul de sărăcie este 
ridicat, populaţia se află în scădere, numărul unităţilor sanitare este redus şi oferă servicii de 
slabă calitate, rata şomajului este în creştere. Toate aceste domenii vor fi prezentate şi 
analizate în cadrul acestei strategii de dezvoltare. 

În urma implementării strategiei de dezvoltare locală se urmăreşte a fi atinse 
următoarele obiective: 

- Încurajarea inovării,acooperării și a creării unei baze de cunoștințe în zonele rurale 
- Consolidarea legăturilor dintre agricultură, producția alimentară și silvicultură, pe de o 

oparte, și cercetare și inovare, pe de altă parte, inclusiv în scopul unei gestionări  mai 
bune a mediului și al unei performanțe de mediu îmbunătățite 

- Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții  și  a  formării  profesionale  în sectoarele 
agricol și forestier 

- Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare 
aacestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de  calitate,  al creșterii 
valorii adăugate a produselor  agricole, al promovării  pe  piețele  locale și în cadrul 



circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și  al 
organizațiilor interprofesionale 

- Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și 
crearea de locuride muncă 

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

În vederea atingerii acestor obiectivelor se are în vedere şi realizarea unor proiecte de 
cooperare prin intermediul sub-măsurii 19.3 ”Pregătirea și implementarea activităților dec 
operare ale Grupului de Acțiune Locală” din PNDR sau a altor surse de finanţare existente. 

 
CAPITOLUL I: Prezentarea teritoriului și a populației acoperite – analiza diagnostic 

Teritoriul acoperit de GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord este format 
din 5 comune ce au în componenţă 24 de sate. 

Teritoriul are o populaţie totală de 20593 locuitori, o suprafaţă de 313,95 km 2 şi o 
densitate de 65,59 loc/km2. 
Fişa de prezentare a teritoriului 
Codul 
SIRUTA 

Numele localităţii Nr. locuitori Suprafață 
Județ Comună Oraș/ 

Municipiu 
nr.loc./ 
comună 

nr.loc./ 
oraș/ 
municipiu 

km2/ 
comună 

km2/ 
oraș/ 
municipiu 

101984 GIURGIU BUCŞANI  3906  86,82  
101617 GIURGIU BUTURUGENI  4079  44,57  
101984 GIURGIU CLEJANI  3809  86,23  
102348 GIURGIU CREVEDIA 

MARE 
 5221  63,79  

103407 GIURGIU GRĂDINARI  3578  32,54  
Total 20593 0 313,95 0 

Total general 20593 313,95 

% locuitori oraşe/municipii din total 
locuitori (≤25%) 

0   

Densitatea 65,59324733 

   IDUL fiecărei localităţi din teritoriul GAL, conform “Listei UAT-urilor cu valorile IDUL 
corespunzătoare”, care este document suport, este următorul: Bucşani 48,40; Buturugeni 
50,43; Clejani 43,91; Crevedia Mare 56,14; Grădinari 61,79. Analizând IDUL localităţilor reiese 
ca teritoriul coprinde în majoritate zone sărace, 3 UAT-uri au IDUL mai mic de 55. 

        Teritoriul GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord este situate în parte de 
 S        -    -E         a României, în centrul judeţului Giurgiu fiind la o distanţă de 57 km faţă de oraşul 

Giurgiu, 47 km faţă de Găeşti, 66 km faţă de Alexandria şi 46 km faţă de Bucureşti. 
Relieful GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord este în cea mai mare parte 

plat, specific zonei de câmpie, prezentând anumite denivelări în partea de Vest, şi include 
câteva subunităţi ale Câmpiei Române (câmpia Burnazului, părţi ale câmpiei Vlăsiei, Găvanu 
Burdea şi Titu), unde o mare parte dintre acestea beneficiază de cursuri de apă şi terase  



derivate din râurile Argeş şi Neajlov. Acest sector central al Câmpiei Române cu altitudini între 
14 şi 150 de metri este acoperit cu un pământ de bună calitate favorizând culturile agricole. 

Clima din zona GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord este una cu medii 
temice anuale ridicate (10-11 gr.C), înscriindu-se în zonă cu cele mai ridicate valori din ţară, 
dar cu precipitaţii reduse (450-600 mm/an) şi secete frecvente. 

Clima este de tip continental, cu veri foarte calde, cu cantităţi de precipitaţii nu prea 
importante ce cad sub formă de averse şi ierni reci marcate la intervale neregulate de viscole 
puternice dar şi de încălziri frecvente. Clima este una favorabilă culturii legumelor şi a 
cerealelor.Temperatura medie multianuală prezintă variaţii relative mici,cuprinse intre 10.8 si 
11.2 grade Celsius. Prima zi de îngheţ se manifestă în jurul datei de 1 noiembrie iar ultimul se 
înregistrează în jurul datei de 1 aprilie. 

Precipitaţiile medii anuale se situează în jurul valorii de 560 mm. Precipitaţiile sunt 
repartizate în tot cursul anului, cu unele accente la începutul. Diminuarea volumului 
precipitaţiilor se înregistrează la începutul toamnei şi în timpul iernii (mai ales in luna 
februarie). Umiditatea relativă medie anuală este de 72%. 

Teritoriul GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord este expus acţiunii 
vânturilor. Pe timp de vară bate dinspre est un vânt fierbinte şi uscat, provocând seceta, 
eroziunea solului şi furtuni de praf,fiind cunoscut sub numele de Suhovei.Crivăţul bate dinspre 
nord-est, fiind un vânt puternic şi rece, provocând geruri, îngheţuri intense şi viscole. Austrul 
este cunoscut ca un vânt uscat, dinspre sud sau sud-vest, aducând ger iarna şi secetă vara, 
spulberând zapada şi provocând troiene.Vânturile dominante sunt cele din nord-est şi sud-vest, 
având intensitatea cea mai mare în perioada de iarnă, o viteză de 2-5 m/s (5.5-14km/ora). 

Condiţiile climatice,formele de relief şi materialul parental aude terminat formarea de 
tipuri şi subtipuri de sol caracteristice regiunii (brun roşcate de padure, în diverse stadii de 
podzolire). În prezent aceste soluri sunt încadrate în clasa luvisoluri roşcate şi respectiv 
aluvisoluri. Tipul genetic de campie este cel tabular. În lungul albiei majore a raului Neajlov 
solurile sunt de tip aluvial, cu texturi diferite, funcţie de textura materialelor aluviale depuse 
şi care în raport cu frecvenţa şi durata inundaţiilor prezintă diferite stadii de evoluţie spre tipul 
normal de sol. 

Resursele pe care se bazează potenţialul economic al teritoriului acoperit de GAL 
Asociația pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord în momentul de faţă sunt numai resurse proprii 
(terenuri arabile, păşuni, fâneţe, păduri, produse animaliere şi vegetale). 

Resursa naturală de bază care constituie suportul dezvoltării economice în teritoriu 
este fondul funciar agricol, funcţia dominantă în profilul economico-social al zonei fiind 
dezvoltarea agriculturii cu cele două ramuri principale: cultura vegetală şi creşterea 
animalelor. 

De asemenea, în nordul teritoriului vizat sunt în exploatare zăcăminte de ţiţei, iar de- 
a lungul celor două râuri (Neajlov şi Calnistea) sunt extrase nisipuri şi pietrişuri. 

Regimul hidrografic este foarte bogat fiind alcătuit din râurile Argeş şi Neajlov 
împreună cu afluenţii lor. 

Vegetaţia reprezintă o componentă principală în cadrul diferitelor unităţi natural- 
teritoriale, sintetizează şi exprimă calitatea peisajului, fiind foarte sensibilă la acţiunile 
elementelor climatice. Teritoriul GAL Asociația pentru  Dezvoltare  Rurala  Giurgiu  Nord face 
parte din zona de silvostepă cu unele elemente stepice. Mare parte a teritoriului este acoperit 



cu vestigii ale renumiţilor Codrii Vlasiei. Se întâlnesc păduri de stajar, ulm, păr pădureţ, 
jugastru, girniţă, în amestec cu numeroşi arbuşti cum ar fi lemnul câinesc, singerul, cornul. In 
culturile de plante paioase se regăseşte pirul, jalesul, iarba şarpelui sau firuţa. Pe solurile sau 
aluviunile de luncă, plantele ierboase sunt formate din graminee: iarba câmpului,coada vulpii. 
Pădurile de luncă sunt constituite din speciile mnoasemoi: salcia, răchita, plopul, aninul negru. 
În spaţiile înmlăştinate se dezvoltă stuful, rogozul, limbariţa, stânjenelul de baltă, săgeata 
apei, vâscul de apă, papura, cucuta, nufărul sau izma de baltă. 

De asemenea, pe teritoriul GAL, în comunele Bucşani, Crevedia Mare şi Grădinari, se 
întâlneşte cea mai întinsa pădure de stejar din Romania - Situl Padurea Bolintin (cod sit 
ROSCIO138), arie protejată NATURA 2000, ce conferă teritoriului o calitate excepţională şi unică 
a peisajului şi un patrimoniu natural vast. 

Dintre animale menţionăm cerbul, căpriorul, porcul mistreţ, vulpea, iepurele, 
popândăul, hârciogul. 
Harta administrativă a teritoriului GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord 

 
Din punct de vedere al reţelei rutiere, teritoriul  GAL  Asociația  pentru  Dezvoltare Rurala 

Giurgiu Nord deţine o infrastructură foarte bine structurată, însă nu destul de bine valorificată. 
Teritoriul GAL este situat între două drumuri europene E70 şi E81, în apropierea autostrăzii A1 
fiind traversat de drumul national DN 5B ce leagă oraşul Giurgiu de oraşul Găeşti şi de alte 
drumuri judeţene şi comunale. Deasemenea teritoriul este traversat de Magistrala CFR 900 
Bucureşti –Videle. 

În ceea ce priveşte structura populaţiei în cadrul Grupului de Acţiune Locală Asociația 
pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord, analizând valorile din ANEXA A - POPULATIA STABILA PE 
SEXE SI GRUPE DE VARSTA, se poate observa că în cadrul GAL sunt 20593 locuitori, din care 
10288 barbati si 10305 femei ponderea populaţiei tânără, cu vârsta de sub 20 de ani fiind 



aproximativ egală cu cea a populaţiei peste 60 de ani, aspect favorabil, contrar tendinţei 
generale de îmbătrânire a populaţiei în mediul rural. 

În cee ace priveşte etnia în teritoriul GAL există un număr semnificativ de romi, 1264, 
reprezentând un procent de 6,14% din total populaţie GAL (AnexaB- POPULATIA STABILA DUPA 
ETNIE). 

Numărul şomerilor din teritoriul GAL este prezentat în tabelul următor: 
 Bucsani Buturugeni Clejani Crevedia 

Mare 
Gradinari 

Numar 
şomeri 

76 57 99 108 50 

Deşi reţeaua şcolară aferentă anului şcolar 2015 – 2016 (ANEXA D - RETEAUA SCOLARA 
PENTRU ANUL SCOLAR 2014-2015/2015-2016) nu este una satisfăcătoare în cele 5 comune cu 24 
sate componente existând doar 3 gradiniţe, 8 şcoli primare şi 5 şcoli gimnaziale, nivelul de 
şcolarizare al populaţiei din teritoriul GAL este unul care se încadreaza în media naţională. 

În cee ace priveşte economia, GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord, fiind 
situat în zona de câmpie, are un teritoriu care este deosebit de favorabil practicării agriculturii, 
cu cele două ramuri ale sale: cultivarea pamântului şi creşterea animalelor. 

Teritoriul acoperit de GAL este preponderent teren arabil. Principalele ocupaţii ale 
locuitorilor, legate de agricultură, sunt favorizate în principal de aşezarea teritoriului în zona 
de câmpie şi de faptul ca irigarea este facilitată prin vecinătatea râurilor. Terenul este lucrat 
atât individual cât şi în asociaţii agricole. Principale culture în acest moment sunt cele de grâu, 
orz, porumb. 

 

 Bucsani Buturugeni Clejani Crevedia 
Mare 

Gradinari 

Suprafata 
cultivata 
cu: 
(ha) 

grau 1832 1000 1394 670 284 
orz si 
orzoaica 

506 345 366 235 144 

ovaz 260 86 161 139 79 
porumb 486 735 696 731 377 

Sectorul zootehnic reprezintă a doua ramură ca importanţă în agricultura regiunii, 
creşterea animalelor reprezentând o ocupaţie de bazăa populaţiei din localităţile componente 
ale GAL. Cea mai importantă ramură a sectorului de creştere a animalelor este reprezentată 
de păsări, urmată de bovine şicaprine. 

Teritoriului GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu  Nord  prezintă următoarele 
caracteristici privind agricultura: 

- Sub aspectul proprietăţii, agricultura este fărâmiţată, iar formele de asociere acoperă 
mai puţin de jumătate din terenul agricol existent; 

- Lipsa capitalurilor împiedică implementarea de tehnologii moderne; 
- Mecanizarea existentă acoperă necesarul de lucrări, dar este depăşită moral; 
- Veniturile din agricultură sunt reduse şi fluctuante în funcţie de condiţiile climatice şi 

de preţul pieţei; 
- Creşterea animalelor este axată pe rase autohtone de productivitate redusă; 
- Dependenţa producţiei de condiţiile climatic în lipsa unui sistem de irigaţii; 



- Nu există suprafeţe agricole pe care să se practice agricultura intensivă sau cea 
ecologică; 

- Produsele agricole sunt în general comercializate într-o formă neorganizată,“direct din 
gospodarie”; 

- Nu exista unitati de procesare a produselor agricole la nivel local; 
- Nu există unităţi legumicole 

 
Numărul mare al exploataţiilor de subzistenţă sau semisubzistenţă constituie principala 

problem existent la nivelul sectorului agricol din cadrul GAL. Pentru stimularea transformării 
gospodăriilor ţărăneşti în ferme agricole familiale cu caracter comercial, trebuie luate măsuri 
pentru susţinerea investiţiilor în mediul rural şi pentru creditarea agriculturii. 

Cu toate că există condiţii naturale deosebite, în prezent nu se poate spune că există o 
productivitate agricolă competitivă şi eficientă, acest aspect fiind determinat atât de dotările 
tehnice necorespunzătoare cât şi de modul de exploatare practicat. Teritoriul deţine şi în 
domeniul zootehnic un real potenţial, dar care ca şi celelalte sectoare nu este suficient 
exploatat. 

În concluzie,  potenţialul  agricol  ridicat  al  GAL  Asociația  pentru  Dezvoltare Rurala 
Giurgiu Nord este favorabil practicării agriculturii, în special cereale, plante oleaginoase şi 
legume. 

Având în vedere că agricultura este practicată în mod individual şi fractionar se impune 
crearea unor forme asociative atât în cazul cultivării terenurilor agriocole, cât şi în material de 
valorificare şi comercializare a produselor obţinute. 

În ceea ce priveşte sectorul industrial acesta nu există în zonă singurele ramuri întâlnite 
la scară mica fiind comerţul şi serviciile. 

Zona GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord este afectată de o lipsă  
semnificativă a infrastructurii sociale şi de o deficienţă în ceea ce priveşte serviciile medicale. 
Se poate spune, aşadar, că există o problemă în accesarea serviciilor de sănătate de bază 
provocând locuitorilor din GAL amânarea îngrijirilor medicale şi ducând la creşterea costurilor 
serviciilor medicale prestate departe de casă. 

În teritoriul GAL asistenţa social este asigurată la nivelul primăriilor. Aceasta presupune 
un ansamblu complex de măsuri întreprinse pentru a răspunde nevoilor sociale, individuale, 
familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, 
vulnerabilitate sau dependenţa în prezentarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru 
prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale însă cu scopul promovării incluziunii sociale şi 
creşterii calităţii vieţii. 

Situaţia actual a serviciilor sociale şi a infrastructurii din zona GAL Asociația pentru 
Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord afectează puternic calitatea vieţii din spaţiul rural şi constituie 
o piedică pentru dezvoltarea activităţilor economice. Prin urmare, prioritizarea nevoilor şi 
identificarea unor măsuri de intervenţie sunt necesare în zonă. 

  



 
CAPITOLUL II: Componența parteneriatului 

Parteneriatul GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord este format din 
următorii parteneri: Direcţia Judeţeană de Dezvoltare Rurală şi Protecţia Mediului, Comuna 
Bucşani, Comuna Buturugeni, Comuna Clejani, Comuna Crevedia Mare, Comuna Grădinari, SC 
Miorod SRL, SC Agro & Fishing Măgura SRL, SC Popasul Neajlovului SRL, Ioan Aurelia Cristina 
PFA, Constantin Cristian PFA, Stănilă Marius Dan PFA, SC Dumir Prod SRL, SC Agro Bragadiru 
Trade SRL, SC Lustina Vision Construct SRL, SC Agroflor SRL,SC Stzle Construct SRL, SC Impex 
Nicolas SRL, Cabinet Medical Veterinar Dogaru V. Marius, Persoană fizică Marin Elena şi Asociaţia 
“Implică-te pentru viitor”. 

Din cei 21 parteneri 6 reprezintă sectorul public (28,57 %) , 14 sectorul privat (66,67%) și 1 
persoană fizică (4,76%). Cei 6 parteneri publici sunt: Direcţia Judeţeană de Dezvoltare Rurală 
şi ProtecţiaMediului, Comuna Bucşani, Comuna Buturugeni, Comuna Clejani, Comuna Crevedia 
Mare şi ComunaGrădinari. Direcţia Judeţeană de Dezvoltare Rurală şi Protecţia Mediului este 
instituţie publică, cu personalitate juridică proprie, cu atribuţii şi responsabilităţi în 
dezvoltarea rurală şi protecţia mediului la nivelul judeţului Giurgiu. Ea are deschis un birou de 
lucru pe teritoriul partenerietului GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord, în 
comuna Clejani. Este şi solicitantul pentru prezentul proiect având personalul calificat necesar 
şi resursele financiare pentru implementarea lui. Cele 5 comune sunt deasemenea parteneri 
publici reprezentativi pentru teritoriu, cunoscând cel mai bine nevoile şi problemele din 
teritoriul GAL atât cele legate de infrastructură cât şi serviciile către populaţie. 

Reprezentarea privată în parteneriat este formată din 9 societăţi comerciale cu 
răspundere limitată ,3 persoane fizice autorizate, 1 cabinet medical şi o asociaţie de tineri ce 
are ca scop apărarea drepturilor şi reprezentarea intereselor tinerilor. Domeniile de activitate 
ale  partenerilor privați sunt cele mai reprezentative pentru zonă: 7 agricultura, 2 construcţii, 
1 închirieri, 1 comerț, 1 servicii medicale şi 1 pescuit 

Singurele entităţi care au sediul social în afara spaţiului eligibil LEADER, dar ambele au 
punct de lucru/sucursală pe teritoriul GAL, sunt Direcţia Judeţeană de Dezvoltare Rurală şi 
Protecţia Mediului şi Asociaţia “Implică-te pentru viitor”. 

După cum reiese din scurta prezentare a parteneriatului la constituirea GAL Asociația 
pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord s-a avut în vedere reprezentarea tuturor sectoarelor de 
interes (sectorul public, sectorul privat şi societatea civilă) dar şi a domeniilor de activitate 
reprezentative pentru zonă: dezvoltare rurală, agricultură, mediu, IMM, tineri, social. 
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Deleted: 12 
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Deleted: societăţilor comerciale



 
CAPITOLUL III:  Analiza  SWOT(analiza  punctelor  tari,  punctelor  slabe,  oportunităților și a 
amenințărilor 

Analiza SWOT este instrumentul cel mai renumit pentru verificarea si analiza pozitiei 
strategice de ansamblu. Scopul cheie al acesteia este de a identifica strategiile care vor crea 
un model specific, care va alinia cel mai bine resursele si capacitatile unei entităţi la cerintele 
mediului in care functioneaza. 

Prezentăm în continuare analiza SWOT pentru grupul de actiune locala Asociația pentru 
Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord, pentru fiecare element analizat în analiza - diagnostic: 
teritoriu, populaţie, economia locală, activităţi sociale şi instituţii locale. 

TERITORIUL 
Puncte tari 

- Omogenitate  teritorială; 
- Fertilitatea solurilor şi relieful de 

campie, permit dezvoltarea 
agriculturii; 

- Clima calda favorizeaza agricultura; 
- Regim hidrografic generos ( raul 

Neajlov şi raul Arges cu afluenţiilor) 
- Reţea rutieră 
- Retea feroviara functionala; 
- Situarea teritoriului in preajma a 

importante centre urbane: Bucuresti, 
Giurgiu, Găeşti. 

Puncte slabe 
- Infrastructură rutieră organizată dar 

slab dezvoltată; 
- Servicii sociale deficitare; 
- Infrastructură educaţională de 

proastă calitate. 

Oportunităţi 
- Poziţionare în apropierea oraşelor 

Găeşti, Giurgiu şi Bucureşti ceea ce 
facilitează accesul locuitorilor la 
mari pieţe de desfacere; 

- Creşterea potenţialului agricol; 
- Posibilitati de dezvoltare a 

teritoriului, prin constituirea 
Grupurilor de Acţiune Locală şi 
astfel, facilitarea accesului la 
finanţare a micilor întreprinzători. 

Ameninţări 
- Risc de secetă din cauza 

temperaturilor foarte ridicate pe 
timp de vara; 

- Slaba valorificare a patrimoniului 
arhitectural şi cultural 

- Imprecizia inventarului şi evidenţei 
patrimoniului arhitectural; 

- Nivel redus de implicare a oamenilor 
pentru dezvoltarea teritoriului; 

- Lipsa fondurilor, ceea ce genereaza o 
dificultate în accesarea surselor de 
finanţare nerambursabila (solicitanţii 
nu pot acoperi partea decontribuţie 
proprie şi de cheltuieli neeligibile). 

 
POPULAŢIA 

Puncte tari 
- Populaţia tânără este mai numeroasă 

decât cea în vârstă; 
- Există populaţie activă în special în 

sectoarul agicol; 
- Forţă de muncă ridicată şi relativ 

ieftină în comparaţie cu alte zone. 

Puncte slabe 
- Somaj ridicat; 
- Număr mediu de salariaţi foarteredus 
- Forţa de muncă ce asigură serviciile 

din zonă slab calificată(educationale, 
medicale, sociale); 

- Participare socială redusă; 
- Nivel redus de educaţie şi grad 

ridicat de analfabetizare; 



- Descentralizare administrativă 
redusă; 

- Imbatranirea populaţiei active în 
agricultură 

- Invatamant liceal sporadic. 
Oportunităţi 

- Facilitate accesului la informaţii prin 
posibilităţile de organizare în zonă a 
unor cursuri de formare profesională, 
informare şi difuzare de cunoştinţe; 

- Posibilitatea de creştere a numărului 
de locuri de muncă (şi implicita 
populaţiei active) prin facilitarea 
accesului la finanţare a 
microintreprinderilor; 
 

Ameninţări 
- Politici defavorizante la nivelul zonei 

în ceea ce priveşte comunităţile 
mici; 

- Riscul apariţei bolilor pe fondul 
sarăciei şi a consumului dealcool; 

- Tendinţa de îmbătrânire a populaţiei 
din cauza migrării forţei de muncă 
tinere în străinănate; 

- Promovarea, prin finanţări 
nerambursabile, a integrarii tinerilor 
in viaţa rurală; 

- Promovarea, prin finantare 
nerambursabile, a formării 
profesionale a fermierilor. 

- Migrarea populaţiei la oraşe, în 
special, din cauza lipsei de locuri de 
muncă 

- Riscuri de calamităţi naturale (secetă 
în special) ce pot afecta comunităţile 
rurale deja sărace. 

 
ECONOMIA LOCALĂ 

Puncte tari 
- Sectorul agricol este cel mai 

dezvoltat în zonă şi constitutie 
principalul furnizor de locuri de 
muncă din teritoriu GAL; 

- Exploatarea culturilor agricole cu rol 
semnificativ pentru economia locală: 

- Forţa de muncă ridicată şi relativ 
ieftină în comparaţie cu zonele 
invecinate; 

- Existenţa, la nivel local, a micilor 
meseriaşi autorizaţi în lucrări de 
zidarie, comerţ, croitorie. 

- Experienţa dobândită de către 
locuitori în folosirea fondurilor 
europene. 

Puncte slabe 
- PIB mic în comparaţie cu alte zone; 
- Tehnologizare redusă a agriculturii: 

parc agricol uzat fizic şi moral; 
- Grad ridicat de dependenţă în 

agricultură 
- Nivelul redus de asociativitate al 

micilor producători agricoli; 
- Populaţie activă în agricultură cu un 

nivel scăzut al cunoştinţelor şi 
competenţelor; 

- Rata şomajului rural mai ridicată faţă 
de alte zone,lipsa locurilor de 
muncă; 

- Venituri relativ mici compartativ cu 
alte zone; 

- Sectorul microîntreprinderilor 
subdezvoltat, la fel ca şi sectoarele 
de comerţ şi servicii. 

Oportunităţi 
- Posibilităţi de dezvoltare economică 

datorită localizării  în apropierea 
unor mari pieţe urbane; 

- Posibilităţi de dezvoltare economică 

Ameninţări 
- Competiţie la nivel naţional din 

partea firmelor puternice; 
- Monopolul firmelor puternic 

dezvoltate,la nivel local sau regional, 



prin constituirea grupurilor de 
acţiune locală în zonă şi, astfel, 
facilitatea accesului la finanţare a 
micilor întreprinzători; 

- Programe de înfiinţare şi funcţionare 
a formelor asociative; 

- Posibilităţi de dezvoltare economică 
prin accesarea altor surse de 
finanţare nerambursabilă. 

pentru anumite produse sau servicii; 
- Competiţie mondială care poate duce 

la creşterea importurilor; 
- Dificultăţi în obţinerea certificatelor 

de mărci de origine, datorită 
reticenţei la asociere a 
producătorilor agricoli şi alimentari; 

- Accentuarea migrării în strainătate a 
forţei de muncă; 

- Nivelul scăzut al cunoştinţelor; 
- Neglijarea sectorului agricol în 

favoarea altor sectoare. 
 

ACTIVITĂŢI SOCIALE ŞI INSTITUŢII LOCALE 
Puncte tari 

- Număr mare al copiilor înscrişi la 
şcoală; 

- Imbunătăţirea accesului la educaţie 
pentru grupurile dezavantajate; 

- Existenţa în fiecare comună a unui 
dispensar în care işi desfaşoară 
activitatea un medic defamilie; 

- Existenţa programelor 
guvernamentale de sprijinire a 
persoanelor fără venit; 

- Existenţa la nivelul fiecărei primării a 
unui departament de asistenţă social. 

Puncte slabe 
- Nivel redus de implicare a 

instituţiilor locale în activităţile 
sociale ale zonei din lipsa fondurilor; 

- Cămine culturale dotate insuficient 
sau ne corespunzator; 

- Dispensare comunale slab dezvoltate; 
- Şcoli dotate slab sau personal slab 

pregătit; 
- Lipsa de cămine de bătrâni şi de 

centre de copii în zonă; 
- Inexistenţa spaţiilor de recreere. 

Oportunităţi 
- Stimularea societăţii civile să aibă 

initiative în dezvoltarea socială a 
zonei 

- Accesarea de finanţări 
nerambursabile pentru reabilitarea şi 
dotarea instituţiilor publice locale: 
şcoli, dispensare comunale, camine 
culturale, alte clădiri de interes 
public local. 

Ameninţări 
- Creşterea migrării populaţiei din 

cauza calităţii slabe a serviciilor 
esenţiale: învăţământ şi sănătate; 

- Posibilităţi limitate de desfăşurare a 
activităţilor sportive şi culturale în 
zonă; 

- Dificultăţi întampinate în accesarea 
fondurilor neramburabile datorita 
lipsei cunoştinţelor îndomeniu; 

- Deteriorarea continuă a 
infrastructurii sociale publice. 

AnalizaSWOTprezentată este realizată în conformitate cu analiza diagnostic a teritoriului 
şi permite identificarea corectă a punctelor tari şi slabe, a oportunităţilor şi a ameninţărilor 
din teritoriul GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord. 

  



CAPITOLUL IV: Obiective, priorităţi și domenii de intervenție 

Obiectivele,priorităţile,domeniile de intervenţie şi masurile prezentate în acest capitol 
sunt rezultatul consultări între toţi partenerii relevanți  (publici,privaţi,ONG) din teritoriul GAL  
Asociația pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord şi pe baza analizei diagnostic și analizei SWOT 
prezentate în capitolele precedente. Măsurile stabilite sunt cele mai relevante pentru teritoriu, 
asigură îndeplinirea nevoilor identificate şi contribuie la îndeplinirea obiectivelor, priorităților 
Uniunii Europene în materie de dezvoltare rurală și implicit la domeniile de intervenție alea 
cestora. În vedere astabiliri acestor măsuri au fost implicaţi toţi actorii cheie din teritoriu. 

Implicarea actorilor cheie din teritoriul s-a realizat prin intermediul acţiunilor de 
animare,consultare,întâlniri grupuri de lucru cu partenerii şi informare întreprinse în teritoriul 
GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord de către echipa tehnică ce s-a ocupat de 
implementarea proiectului “Constituire GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord” 
finanţat prin Măsura 19.1 din PNDR 2014 –2020. 

În perioada 16.12.2015 – 16.02.2016 în teritoriul GAL au fost organizate 5 acţiuni de 
animare,câte una în fiecare comună.Cu această ocazie s-a discutat cu un număr de 50 persoane 
câte 10 din fiecare comună şi s-au împărţit materiale pentru animare (pliante, afişe, broşuri, 
etc). În perioada 16.12.2015 – 16.02.2016 în fiecare comună din teritoriul GAL s-a organizat 
câte o acţiune de consultare ce a constat în completarea de chestionare, câte 10 în fiecare 
comună, şi discuţii cu persoanele prezente. În perioada 16.01.2016 – 01.03.2016 au fost 
effectuate 3 întâlniri cu partenerii şi fima pentru a dezbate şi analiza informaţiile existente şi 
a hotărâ liniile de urmat în vederea elaborării unei strategii de dezvoltare rurală a zonei cât 
mai eficientă şi implementabilă. 

Rezultatul centralizat al celor 50 de chestionare este următorul: 
Considerate cele mai de interes priorităţi pentru zonă: P6:Promovarea incluziunii sociale, 

a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale (27,21 %), P1: Încurajarea 
transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele rurale (   2  5 ,1  7  %   ),    
P2:Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură  în 
toate regiunile și promovarea tehnologiilor  agricole  inovatoare  și  a  gestionării durabile a 
pădurilor (23,8 %), P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și 
comercializarea produselor agricole,  a  bunăstării  animalelor  și  a gestionării riscurilor în 
agricultură (20,4 %), P4: Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor legate de 
agricultură și silvicultură (2,05 %) şi P5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea 
tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în 
sectoarele agricol, alimentar și silvic (1,37%). 

Domeniile de interes considerate prioritare: 6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele 
rurale (21,47 %), 3A) Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai  bună 
integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii 
valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în  cadrul circuitelor 
scurte de aprovizionare,  al grupurilor și organizațiilor  de  producători  și al organizațiilor 
interprofesionale (18,79%), 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 
(16,78%), 1C) Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în sectoarele 
agricol și forestier (13,42),restul având un procentaj sub 10%. 

Domeniile agricole care se doresc a fi sprijinite: sere şi solarii (29,63 %), Legumicultură 
(26,66%), zootehnie (9,63%), cultura plantelor aromatice (7,40%), restul domeniilor având 
procentaje nesemnificative. Pentru aceste domenii indicate cei chestionaţi au considerat că 



urmatoarele măsuri ar trebui incluse in SDL: sprijin forfetar pentru înfiinţarea unor exploataţii 
cu valoare adăugată mare pe suprafeţe restrânse (29,58 %), formare profesională în domeniul 
menţionat anterior (25,35 %), sprijin pentru înfiinţarea unei cooperative a producătorilor din 
domeniul menţionat (15,49), sprijin pentru înfiinţarea/modernizarea unei exploataţii din 
domeniul anterior, restul având procente sub 10 %. 

Pentru asigurarea calităţii strategiei cei chestionaţi au considerat că cele mai potrivite 
măsuri pentru teritoriu sunt: măsura dedicată investiţiilor în infrastructură social (33,33%), 
măsura dedicată promovării formelor asociative (31,85%), măsura dedicată aplicări 
schemelorde calitate (13,33%), măsura pentru integrarea minorităţilor locale (în special 
minoritatea romă) (11,85%), restul avînd procentaj sub 10%. 

Referitor la criteriile de selecţie locală cei chestionaţi au considerat că ele trebuie să 
facă referire la: numărul locurilor de muncă nou create (21,24%), relevanţa proiectului pentru 
obiectivele măsurii (19,86%), acţiuni care să contribuie la protejarea mediului (19,18%), 
valoarea proiectului (18,49%), restul având procent sub 10%. 

Principala problemă la implementarea unui proiect s-a considerat a fi : lipsa sumei de 
bani necesară pentru susţinerea cheltuielilor ce urmează să se deconteze (sprijinul financiar 
primit prin proiect) şi a TVA-ului (68%), lipsa informaşiilor necesare pentru depunerea şi 
implementarea unui proiect (14%), lipsa terenului pe care urmează să se implementeze 
proiectul (12%), restul raspunsurilor având un procentaj sub 10%. 

În perioada 16.02.2016 – 16.03.2016 au fost organizate 5 acţiuni de informare, câte una 
în fiecare comună, prin intermediul cărora s-au împărţit din nou pliante şi broşuri şi s-a 
prezentat şi dezbătut draftul de strategie. 

În afară de acţiunile menţionate în toată perioada de implementare a proiectului 
“Constituire GAL  Asociația pentru Dezvoltare Rurala  Giurgiu Nord” finanţat  prin  Măsura 19.1 
din PNDR 2014 – 2020 s-au purtat discuţii şi corespondenţe între parteneri, echipa  tehnică de 
proiect,  firma de consultanţă şi ceilalţi factori relevanţi în vederea elaborării  unui plan de 
dezvoltare locală  cât  mai  eficient  bazat  pe  nevoile  existente  în  teritoriu, să folosească 
oportunităţile existente şi să contribuie la dezvoltarea economică şi socială a zonei. 
Schema logică a intervenţiei: 

 
Obiectivul
 
de dezvoltare 
rurală Obiective 
transversale 

Priorităţi de 
dezvoltare 
rurală 

Domenii de 
intervenţie 

Măsuri Indicatori de 
rezultat 

i)Favorizarea 
competitivităţii 
agriculturii 
(P1, P2, P3) 

 
 

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

1C) Încurajarea 
învățării pe tot 
parcursul vieții  și 
a formării 
profesionale în 
sectoareleagricol 
și forestier 

Măsura 1 / 1C 
Formare 
profesională 
în domeniul  
agricol 

Numărul total 
al 
participanţilor 
instruiţi: 
minim 14 
persoane 
 

Deleted: legumicol



Mediu şi 
climă 
Inovare 

P2: Creșterea 
viabilității 
exploatațiilor și a 
competitivității 
tuturor tipurilor 
de agricultură în 
toate regiunile și 
promovarea 
tehnologiilor 
agricole 
inovatoare și a 
gestionării 
durabile a 
pădurilor 

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

Măsura 2 /2A 
Sprijin pentru 
dezvoltarea si 
modernizarea 
fermelor mici 
din teritoriul 
GAL 

Numărul de 
exploataţii 
agricole/ 
beneficiari 
sprijiniţi: 14 
Locuri de 
muncă nou 
create în 
cadrul 
proiectelor 
sprijinite: 6 
 

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

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

Măsura 3 / 3A 
Sprijinirea 
constituirii şi 
funcţionării 
formelor 
asociative 

Numărul de 
exploataţii 
agricole care 
primesc sprijin 
pentru 
participarea la 
sistemele de 
calitate, la 
pieţele locale 
şi la circuitele 
de 
aprovizionare 
scurte, precum 
şi la grupuri/ 
organizaţii de 
producători: 7 

Deleted: Sprijinirea înfiinţării➝şi modernizării de➝ferme 
legumicole în spaţii protejate



 
iii) Obținerea unei 
dezvoltări 
teritoriale 
echilibrate a 
economiilor și 
comunitățiilor 
rurale,inclusiv 
crearea și 
menținerea de 
locuri demuncă 
(P6) 
 
 
 
 
 
 
 

Mediu şi 
climă 
Inovare 

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

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

Măsura 6 / 6A 
Sprijin pentru 
crearea de 
activitati 
neagricole in 
teritoriul GAL 

Număr de locuri 
de muncă 
create: 8 

6B) Încurajarea 
dezvoltării locale 
în zonele rurale 

Măsura 4 / 6B 
Investiţii în 
infrastructura 
social 

Populaţie netă 
care 
beneficiază de 
servicii/ 
infrastructuri 
îmbunătăţite: 
minim 50 
persoane 

ddddffffffffffff 
fff 

Măsura 5 / 6B 
Sprijinirea 
comunităţii în 
vederea 
dezvoltării 
locale în 
zonele rurale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Populaţie netă 
care 
beneficiază de 
servicii/ 
infrastructuri 
îmbunătăţite: 
2000 locuitori 

ddddffffffffffff 
fff 
 
 
 
dd 

Cele 6 măsuri din strategie au fost incluse având în vedere nevoile de dezvoltare locală 
din teritoriul GAL, sprijinind atât sectorul public cât şi cel privat în domeniile identificate ca 
prioritare la nivel local şi având la dispoziţie o sumă limitată care poate fi accesată prin 
intermediul GAL. 
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CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor 
FIŞA MĂSURII 

 
Denumirea măsurii – Măsura 1 Formare profesională în domeniul  agricol 
CODUL Măsurii – M 1/1C 

Tipul măsurii: 
□ INVESTIȚII  
XSERVICII 
□ SPRIJINFORFETAR 
1. Descrierea generală amăsurii 
Prin măsura 1 din SDL “Formare profesională în domeniul agricol” se urmăreşte pregătirea 
profesională a beneficiarilor GAL care aplică pe Măsura 2 din SDL,fermierilor din teritoriul 
GALastfel încât acesţia să capete sau să aprofundeze cunoştinţele necesare  în domeniul agricol. 
Necesitatea acestei măsuri este data atât de nevoile identificate la nivelul teritoriului GAL cât şi 
de analiza SWOT. 
Având în vedere punctele tari evideţiate în analiza SWOT: fertilitatea solurilor şi relieful de 
campie, permit dezvoltarea agriculturii, clima calda favorizeaza agricultura, regim hidrografic 
generos ( raul Neajlov şi raul Arges cu afluenţii lor), populaţia tânără este mai numeroasă decât 
cea în vârstă, există  populaţie activă în special în sectoarul agicol, forţă de muncă ridicată şi 
relativ ieftină în comparaţie cu alte zone, punctele slabe: infrastructură educaţională de proastă 
calitate, şomaj ridicat, nivel redus de educaţie şi grad ridicat de analfabetizare, îmbatranirea 
populaţiei active în agricultură, oportunităţile: poziţionare în apropierea oraşelor Găeşti, Giurgiu 
şi Bucureşti ceea ce facilitează accesul locuitorilor la mari pieţe de desfacere, creşterea 
potenţialului agricol, facilitatea accesului la informaţii prin posibilităţile de organizare în zonă a 
unor cursuri de formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe, posibilitatea de 
creştere a numărului de locuri de muncă (şi implicit a populaţiei active) prin facilitarea accesului 
la finanţare a microintreprinderilor, promovarea, prin finanţări nerambursabile, a integrarii 
tinerilor in viaţa rurală, promovarea, prin finantare nerambursabile, a formării profesionale a 
fermierilor şi pentru combaterea ameninţărilor existente: tendinţa de îmbătrânire a populaţiei 
din cauza migrării forţei de muncă tinere în străinănate, migrarea populaţiei la oraşe, în special, 
din cauza lipsei de locuri de muncă, competiţie la nivel naţional din partea firmelor puternice, 
competiţie mondială care poate duce la creşterea importurilor, nivelul scăzut al cunoştinţelor, 
neglijarea sectorului agricol în favoarea altor sectoare se impune formarea profesională a celor 
care doresc să înceapă/ continue o afacere în domeniul  agricol pe teritoriul GAL Asociația pentru 
Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord. 
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Obiectiv(e) de dezvoltare rurală Reg. (UE) 1305/2013, art. 4: i) Favorizarea competitivității 
agriculturii 
Obiectivele specifice / locale ale măsurii: pregătirea profesională în domeniul agricolal 
cetăţenilor din teritoriul GAL care vor sa înceapă/menţină o afacere în domeniu, sporirea 
competitivităţii pe piaţa agricolă, introducerea de tehnologii de cultivare inovative şi/sau 
prietenoase cu mediul înconjurător, dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi economico-
financiare ale fermierilor în vederea implementării unui management eficient al exploataţiilor, 
facilitarea transferului de cunoştinţe ale fermierilorreferitoare la procesarea şi comercializarea 
produselor agricole. 
Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: P1: 
Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele rurale 
Măsura corespunde obiectivelor art.14 din Reg.(UE) nr. 1305/2013 – Transfer de cunoștințe și 
acțiuni de informare 
Contribuţia la domeniul de intervenţie prevăzut la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 1C) 
Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în sectoarele agricol și 
forestier 
Contribuţia la urmatoarele obiective transversale ale Reg. (UE) 1305/2013: 
Inovare 
În cadrul cursurilor de formare vor fi prezentate şi metode noi şi tehnologii inovatoare de cultivare 
a legumelor/plantelor în vederea sporiri productivităţii şi competitivităţii fermelor de pe 
teritoriul GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord. 
Protectia mediului si atenuarea schimbarilor climatice si adaptarea la acestea. 
În cadrul cursurilor de formare vor fi prezentate şi metode şi tehnologii ecologice de cultivare a 
legumelor/plantelor care să fie prietenoase cu mediul înconjurător şi care să contribuie la 
diminuarea poluări solurilor si aerului şi să reducă consumul de apă. 
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M1/1C, M2/2A, M3/3A 
Beneficiari direcţi ai măsuri M2/2A - „ Spriijin pentru dezvoltarea și modernizarea fermelor mici 
din teritoriul GAL” sunt incluşi în categoria de beneficiarilor indirecţi ai măsurilor M1/1C –„ 
Formare profesională în domeniul  agricol”şiM3/3A–„Sprijinirea constituirii şi funcţionării 
formelor asociative” 
2. Valoarea adăugată a măsurii 
Valoarea adăugată a acestei măsuri este data de faptul că numai având o bună pregătire în 
domeniu se pot înfiinţa/ menţine ferme legumicole/vegetale/mixte rentabile din punct de 
vedere economic care să reziste şi să producă valoare adăugată cât mai mare în condiţiile de 
concurenţă naţională şi internaţională existentă în acest moment pe piaţă. 
Atât pentru tineri care încep o afacere în domeniul legumicol/agricol dar şi pentru cei mai în 
vârstă care au noţiunile de bază privind cultivarea legumelor /plantelor este necesară o 
pregătire în domeniul  agricol pentru cunoaşterea şi implementarea noilor tehnologii de 
plantare, udare, tratare, depozitare şi desfacere a producţiei obţinute, management, 
marketing 
În ceea ce priveşte mediul şi clima cîştigul este pentru comunitate prin faptul că prin 
participarea la cursurile de formare fermierii vor învăţa tehnici ecologice de cultivare 
aplantelor care să fie prietenoase cu mediul înconjurător şi care să contribuie la diminuarea 
poluări solurilor şi aerului şi să reducă consumul de apă. 
3. Trimiteri la alte acte legislative 
Legislatie UE: Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, 
Regulamentul (UE) nr. 1242/2008, Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014, Regulamentul de 
punere în aplicare (UE) nr. 808/2014, Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003; 
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Legislatie nationala: OG 129/2000, Hotărârea Guvernului nr.522/2003, Ordinul comun al 
ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 
353/5202/2003, Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al 
ministrului educaţiei şi cercetării nr. 59/3175/2004, Ordinul comun al ministrului educaţiei şi 
cercetării şi al ministrului 
muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 4543/468/2004 
4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 
Beneficiari direcţi: Furnizorii de formare profesională, entități publice, private sau ONG-uri 
care activează în domeniul formării profesionale și, după caz, prestează servicii de organizare 
activități de informare, schimb de experiență etc., în acord cu activitățile prevăzute în fișa 
măsurii 
Beneficiariindirecţi: fermieri dinteritoriulGAL, potențiali beneficiary care au depus/urmează să 
depună o cerere de finanţare pe Măsura 2 „e Spriijin pentru dezvoltarea și modernizarea 
fermelor mici din teritoriul GAL” din SDL a GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord 
,persoanele fizice din teritoriul GAL care sunt angajate/urmează să se angajeze într-o   
exploatație agricolă finanţată prin Măsura 2 din SDL. 
5. Tip de sprijin (conform prevederilor art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 
Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv 
6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile  
Tipuri de acţiuni eligibile: 
Acţiunile eligibile în cadrul acesteimăsuri sunt cele legate de formarea profesională a 
fermierilor din teritoriul GAL 

• Furnizarea cursurilor/acțiunilor de formare profesională în domeniile agricol, în 
funcţie de nivelul de pregătire al beneficiarilor şi tematica cursurilor; 

• Organizarea cursurilor/acțiunilor de formare profesională de scurtă durată și acțiuni 
de dobândire a competențelor în domeniul agricolpe teme precum: dezvoltarea 
producției agricole, procesarea şi comercializarea produselor agricole, beneficiile 
asocierii producătorilor, integrarea producătorilor în lanţurile agroalimentare, 
gestionarea şi prevenţia riscurilor exploataţiilor agricole, dezvoltarea unor competenţe 
cheie necesare implementării unui management tehnologic și economic eficient, 
accesarea surselor de finanţare, acţiuni de protecţie a mediului şi conservarea 
biodiversităţii, alte teme în acord cu nivelul de pregătire și nevoile formare 
profesională ale grupului țintă, respectiv obiectivele măsurii; 

• Evaluarea nivelului de pregătire şi a nevoilor beneficiarilor finali pentru stabilirea 
tematicilor de curs; 

Tipuri de acţiuni neeligibile: 
Acţiunile care nu sunt în concordanţă cu prezenta fişă şi care nu contribuie la atingerea 
obiectivelor prevăzute în SDL a GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord 
Lista acţiunilor şi costurilor eligibile şi neeligibile se va completa in Ghidul Solicitantului, 
inclusiv cu prevederile HG Nr. 226/2015. 
7. Condiţii de eligibilitate: 
Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor 
eligibili; 
 Beneficiari indirecţi să fie din teritoriul GAL; 
8. Criterii de selecţie 
Relevanţa proiectului pentru obiectivele 
măsurii Proiectul contribuie la protejarea 
mediului Proiectul prezintă şi tehnologii 
inovative; 
Valoarea proiectului raportat la numărul de personae instruite 
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9. Sume aplicabile şi rata sprijinului 
Având în vedere faptul că operaţiunea vizată nu este generatoare de venit cuantumul sprijinului 
va fi de 100% fără a se depăşi valoarea eligibilă aferentă unui proiect de 10.768,83euro. 
10. Indicatori de monitorizare 
Indicatori de rezultat - Numărul total al participanţilor instruiţi: minim 14 persoane 
Indicatori de rezultat specifici: locuri de munca nou create: 0 persoane 
 

 
FIŞA MĂSURII 

 
Denumirea măsurii – Măsura 2 -  Spriijin pentru dezvoltarea și modernizarea fermelor mici din 
teritoriul GALCODUL Măsurii – M2/2A 
Tipul măsurii: 
□ INVESTIȚII 
□ SERVICII 
X SPRIJIN FORFETAR 

1. Descrierea generală a măsurii 
Prin măsura 2 din SDL “Spriijin pentru dezvoltarea si modernizarea fermelor mici din teritoriul GAL” 
GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord răspunde nevoilor de dezvoltare locală din teritoriu 
prin faptul că se înfiinţează/modernizează un număr de ferme  mici ce aduc valoare adaugată în zonă, 
creează locuri de muncă şi diminuează migraţia forţei de muncă active (în special a tinerilor) spre 
zonele urbane sau spre străinătate. Alte exploatații agricole din teritoriul GAL vor putea deveni viabile 
și vor putea să își valorifice producția obținută la nivel de fermă. Deşi nevoile în zona GAL sunt multe 
şi diversificate s-a ales această măsură de sprijin deoarece cu o investiţie financiară destul de redusă, 
pe o suprafaţă de teren relativ mica, se pot obţine profituri considerabile. Deasemenea s-a avut în 
vedere şi pieţele de desfacere apropiate dar şi schimbările climaterice care nu permit obţinerea de 
recolte bogate în spaţii neprotejate. 
Factori interni, din analiza SWOT, avuţi în vedere sunt: fertilitatea solurilor şi relieful de campie, 
permit dezvoltarea agriculturii, clima calda favorizeaza agricultura, regim hidrografic generos ( raul 
Neajlov şi raul Arges cu afluenţiilor), populaţia tânără este mai numeroasă decât cea în vârstă, există 
populaţie activă în special în sectoarul agicol, forţă de muncă ridicată şi relative ieftină în comparaţie 
cu alte zone, şomaj ridicat, îmbatranirea populaţiei active în agricultură. Oportunităţile care s-au avut 
în vedere la stabilirea măsurii: poziţionare în apropierea oraşelor Găeşti, Giurgiu şi Bucureşti ceea ce 
facilitează accesul locuitorilor la mari pieţe de desfacere, creşterea potenţialului agricol, facilitarea 
accesului la finanţare a micilor întreprinzători. S-a ţinut cont şi de ameninţările identificate:risc de 
secetă din cauza temperaturilor foarte ridicate pe timp de vara, lipsa fondurilor, ceea ce genereaza o 
dificultate în accesarea surselor de finanţare nerambursabila (solicitanţii nu pot acoperi partea de 
contribuţie proprie şi de cheltuieli neeligibile), competiţie la nivel naţional din partea firmelor 
puternice, competiţie mondială care poate duce la creşterea importurilor. 
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală Reg. (UE) 1305/2013, art. 4: i) Favorizarea competitivității 
agriculturii 
Obiectivele specifice / locale ale măsurii: Prin această măsură se urmăreşte ca la nivel local să crească 
numarul de exploataţii de dimensiuni mici şi medii, cresterea gradului de ocupare a populaţiei din 
teritoriu GAL, crearea de locuri de muncă, diminuarea migrarii fortei de munca spre mediul urban şi 
stăinătate. 
Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la  art.5,  Reg.(UE)  nr.1305/2013:  P2: Creșterea 
viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură  în toate regiunile și 
promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor. 
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Măsura corespunde obiectivelor art.19, alin (1), lit.(a), pct.iii din Reg.(UE) nr. 1305/2013 – 
Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor 
Contribuţia la domeniul de intervenţie prevăzut la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 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 
Contribuţia la urmatoarele obiective transversale ale Reg. (UE) 1305/2013: 
Inovare 
În cadrul acestei măsuri se are în vedere şi introducerea de tehnologii noi şi innovative  în cadrul 
exploatațiilor agricole în vederea sporiri productivităţii şi competitivităţii fermelor sprijinite prin SDL a 
GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord. 
Protectia mediului si atenuarea schimbarilor climatice si adaptarea la acestea. 
Se va încuraja folosirea de metode şi tehnologii ecologice  în cadrul exploatațiilor agricole care să fie 
prietenoase cu mediul înconjurător şi care să contribuie la diminuarea poluări solurilor si aerului şi să 
reducă consumul de apă. 
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M1/1C, M2/2A, M3/3A 
Beneficiari direcţi ai acestei măsuri sunt incluşi în categoria de beneficiarilor direcţi ai măsurilor M1/1C 
–„ Formare profesională în domeniul agricol” şi M3/3A – „Sprijinirea constituirii şi funcţionării formelor 
asociative” 
2. Valoarea adăugată a măsurii 
Măsura generează o valoare adăugată foarte mare datorită faptului că nivelul investiţiei este mic în 
comparaţie cu alte activităţi care s-ar putea sprijini pe teritoriul GAL iar profitul este substanţial şi 
permite un trai decent beneficiarului şi familiei acestuia. Deasemenea prin locurile de muncă create 
de această măsură se aduce valoare adăugată teritoriului GAL. 
Fermele mici din teritoriu GAL, care desfășoară activități agricole de cultivare a plantelor și creșterea 
animalelor, vor putea avea acces la tehnici si tehnologii moderne pentru dotarea exploatațiilor proprii, 
rezultând creșterea productivității  și producției destinate comercializării. 
Corelarea acestei măsuri cu Masurile 1 „Formare profesională în domeniul  agricol” şi 3 „Sprijinirea 
constituirii şi funcţionării formelor asociative” din SDL, este dată de abordarea integrate a strategiei 
de dezvoltare locală a GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord şi duce la maximizarea 
investiţiei. 
3. Trimiteri la alte acte legislative 
Legislatie UE: Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, Regulamentul 
(UE) nr. 1242/2008, Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014, Regulamentul de punere în aplicare 
(UE) nr. 808/2014, Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003; 
Legislatie nationala: OUG 44/ 2008, Legea nr. 31/1990, Legea 82/1991, Legea nr. 53/2003, Legea 
nr. 227/2015 
4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 
Beneficiaridirecţi: 
Fermierii care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă care 
intră în categoria de fermă mică cu excepția persoanelor fizice neautorizate. 

Beneficiari indirecţi: populaţia din zonă, entități publice sau private (inclusiv ONG-uri) care activează 
în domeniul formării profesionale, beneficiari de sprijin în cadrul măsurii M1/1C din cadrul SDL. 
 
5. Tip de sprijin (conform prevederilor art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 
Sprijin sub formă de sumă forfetară pe baza  unui plan de afaceriîn două tranșe. 
Nu se acordă sume intermediare. 
Cuantumul sprijinului va fi de 100% și se va acorda, sub formă de primă, în două tranșe de plată, 
astfel: 
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Prima tranșă – 90% din cuantumul sprijinului după semnarea Deciziei de Finanțare; 
A doua tranșă – 10 % din cunatumul sprijinului după îndeplinirea tuturor obiectivelor asumate prin 
proiect. 
În cazul neimplementării corecte a proiectului, sumele plătite vor fi recuperate proporțional cu 
obiectivele nerealizate. 
6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 
Tipuri de acţiuni eligibile: 

. 
Sprijinul se acordă pentru activitățile prevăzute în vederea îndeplinirii obiectivelor din cadrul Planului 
de Afaceri. Toate cheltuielile propuse prin cererea de finanțare, inclusiv capital de lucru și capitalizarea 
întreprinderii și activitățile relevante pentru implementarea corectă a planului prezentate în planul de 
afaceri, pot fi eligibile. 
 
Tipuri de acţiuni neeligibile: 
Achiziţia de clădiri, construcția și modernizarea locuinței, investitii care nu au legatura cu obiectulde 
activitate pentru care se solicita sprijin, alte acţiunile care nu sunt în concordanţă cu prezenta fişă şi 
care nu contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute înSDL. 

  Lista acţiunilor şi costurilor eligibile şi neeligibile se va completa in Ghidul Solicitantului, inclusiv cu 
prevederile HG Nr. 226/2015. În vederea moderrnizării/ dezvoltării exploataţiei nu sunt 
permise acţiuni care să prevadă cheltuieli cu echipamente sau utilaje second-hand 
Nu pot fi finanțate atât din PNDR cât şi din PNA respectiv PNS, aceleaşi tipuri de acţiuni; 
Cheltuielile neeligibile generale, conform prevederilor din Cap. 8.1 din PNDR. 

 
 

7. Condiţii de eligibilitate: 
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
- Sediul social, punctul/punctele de lucru şi localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare 

trebuie să fie în teritoriul GAL; 

- ; 
- Investiția să se realizeze în teritoriulGAL; 
- Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada cresterii 

performantelor economice ale exploataţiei prin comercializarea producţiei proprii în procent de 
minim 10% din valoarea primei tranşe de plată,   

-                                      
- Solicitantul deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 4.000 –  7.999 

€ SO (valoarea producției standard); 
- Solicitantul prezintă planul de afaceri și demonstrează îmbunătățirea performanței generale a 

exploatației agricole 
8. Criterii de selecţie 
Relevanţa proiectului pentru obiectivele măsurii 
Proiectul include elemente inovative; 
Proiectul include acţiuni care conduc la îndeplinirea obiectivelor de mediu şi climă; 
Numărul locurilor de muncă create si menţinute 
Solicitantul este inscris intr-o formă asociativă 
9. Sume aplicabile şi rata sprijinului 
Având în vedere necesitatea înfiinţării /dezvoltării unor ferme legumicole/ vegetale/ zootehnice 
viabile,nevoile identificate în teritoriu şi analiza SWOT existentă, s-a considerat ca nivelul de sprijin 
optim este de maxim 15.000 euro, acordat sub forma unei sume forfetare, în două tranşe. Nu se acorda 
sume intermediare. 
Valoarea sprijinului nerambursabil: maxim 15.000 euro. 
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Deleted: preluarea

Deleted: şi

Deleted: comercializarea

Deleted: producţiei

Deleted: rezultată

Deleted: din

Deleted: exploatatii.În

Deleted: acest

Deleted: caz

Deleted: beneficiarii

Deleted: masurii

Deleted: isi

Deleted: pot

Deleted: c

Deleted: omercializa

Deleted: producţia

Deleted: prin

Deleted: alte

Deleted: canale

Deleted: de

Deleted: distribuţie

Deleted: justificate

Deleted: cu

Deleted: documente

Deleted: fiscale.

Deleted: /



Cuantumul sprijinului pentru înfiinţarea si/sau dezvoltarea fermelor va fi de maxim 100% şi se va 
acorda, sub formă de primă, în două tranşe de plată, astfel: 

- Prima tranşă - 90% din cuantumul sprijinului după semnarea Deciziei deFinanțare; 
- a doua tranşă -10% din cuantumul sprijinului după îndeplinirea tuturor obiectivelor asumate 

prin proiect. 
În cazul neimplementării corecte a proiectului, sumele plătite vor fi recuperate proporțional cu 
obiectivele nerealizate. 

10. Indicatori de monitorizare 
Indicatori de rezultat - număr de exploatații agricole/ beneficiari sprijiniţi: minim 14 
Indicatori de rezultat specifici-locuri de munca nou create in cadrul proiectelor sprijinite: 
minim 6 
 

 
 
 
 

FIŞA MĂSURII 
 
Denumirea măsurii – Măsura 3 – „Sprijinirea constituirii şi funcţionării formelor asociative” 
CODUL Măsurii – M3/3A 

Tipul măsurii: 
□ INVESTITII 
□ SERVICII 
X SPRIJIN FORFETAR 

Deleted: legumicole 

Deleted: ferme legumicole 

Deleted: 14 

Deleted: Indicatori de realizare – cheltuieli publice 
totale: 197000 euro



1. Descrierea generală a măsurii 
Măsura 3 – „Sprijinirea constituirii şi funcţionării formelor asociative” este introdusă în SDL a GAL 
Asociația pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord în urma analizei SWOT a zonei şi a centralizării 
nevoilor exprimate de cei chestionaţi. 

Având în vedere punctele tari: omogenitate teritorială, fertilitatea solurilor şi relieful de 
campie, permit dezvoltarea agriculturii, clima calda favorizeaza agricultura, regim hidrografic 
generos ( raul Neajlov şi raul Arges cu afluenţii lor), reţea rutieră, situarea teritoriului in preajma 
a importante centre urbane: Bucuresti, Giurgiu, Găeşti, există populaţie activă în special în 
sectoarul agicol,forţă de muncă ridicată şi relative ieftină în comparaţie cu alte zone, punctele 
slabe: şomaj ridicat, nivelul redus de asociativitate al micilor producători agricoli, sectorul 
microîntreprinderilor subdezvoltat, la fel ca şi sectoarele de comerţ şi servicii, oportunităţile: 
posibilităţi de dezvoltare economică datorită localizării în apropierea unor mari pieţe urbane, 
posibilităţi de dezvoltare economic prin constituirea grupurilor de acţiune locală în zonă şi, astfel, 
facilitatea accesului la finanţare a micilor întreprinzători, programe de înfiinţare şi funcţionare 
a formelor asociative, posibilităţi de dezvoltare economică prin accesarea altor surse de finanţare 
nerambursabilă şi ameninţările: competiţie la nivel naţional din partea firmelor puternice, 
monopolul firmelor puternic dezvoltate, la nivel local sau regional,pentru anumite produse sau 
servicii, competiţie mondială care poate duce la creşterea importurilor se impune stimularea 
înfiinţării/ funcţionării formelor asociative putea răspunde preferinţelor consumatorilor şi pentru 
o mai bună integrare pe piaţă a micilor producători, nivelul de professionalism trebuie sporit, iar 
activităţile de promovare trebuie îmbunătăţite. Prin cooperare, micii producători din domeniul 
legumicol au oportunitatea de a identifica noi modalităţi de comercializare a unui volum mai 
mare de produse proprii şi de atragerea unor noi categorii de consumatori, obţinând venituri mai 
mari. 
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală Reg(UE) 1305/2013: i) Favorizarea competitivităţii 
agriculturii 
Obiectivele specifice / locale ale măsurii: 
Această măsura contribuie la atingerea următoarelor obiective locale: 

- Dezvoltarea de noi produse, practici, procese şi tehnologii în sectorul legumicol; 



- Acorda sprijin pentru cooperarea orizontală şi verticală între actorii din lanţul de 
aprovizionare din sectorul legumicol în vederea promovării produselor pe pieţele locale; 
- Sprijină activităţi de promovare pe plan local legate de dezvoltarea lanţurilor scurte de 
aprovizionare şi a pietelor locale; 
- Presupune abordări comune privind proiectele de mediu şi practicile ecologice în curs, 
inclusiv gestionarea eficientă a apei şi utilizarea energiei din surse regenerabile; 
- Asigura un buget de funcţionare pentru activităţile de interes colectiv 

Contributie la prioritatea/prioritătile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: P3: 
Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor 
agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură 
Măsura corespunde obiectivelor art.35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 – Cooperare 
Contributia la domeniul de interventie prevăzut la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 3A) 
Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în 
lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a 
produselor  agricole,  al  promovării  pe  piețele   locale  și   în  cadrul  circuitelor   scurte de 
aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale  
Contribuţia la obiectivele transversale ale Reg.(UE)1305/2013: 
Inovare 
Va fi sprijinită atragerea şi utilizarea de noi procese şi tehnologii în sectorul legumicol, conducând 
la creşterea gradului de inovare din sector. Prin cooperare din cadrul formei asociative sprijinite, 
micii producători pot identifica modalităţi inovatoare de comercializare a unui volum mai mare 
de produse proprii şi de atragere a unor noi categorii de consumatori. 
Protecţia mediului şi atenuarea schimbărilor climatice şi adaptarea la acestea. 
Se va încuraja folosirea de metode şi tehnologii ecologice de cultivare a legumelor care să fie 
prietenoase cu mediul înconjurător şi care să contribuie la diminuarea poluări solurilor si aerului 
şi să reducă consumul de apă. 
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M1/1C, M2/2A, M3/3A 
Beneficiari direcţi ai măsuri M2/2A - „Sprijinirea înfiinţării şi modernizării de ferme legumicole 
în spaţii protejate” sunt incluşi în categoria de beneficiarilor direcţi ai măsurilor M1/1C –„ 
Formare profesională în domeniul legumicol” şi M3/3A – „Sprijinirea constituirii şi funcţionării 
formelor asociative” 
Sinergia cu alte măsuri din SDL: M3/3A contribuie la realizarea P1: Încurajarea transferului de 
cunostinte şi a inovării în agricultură, în silvicultură şi în zonele rurale alături de M1/1C. 
2. Valoarea adăugată a măsurii 
Sprijinirea constituirii şi funcţionării formelor asociative va ajuta micile ferme legumicole din 
zonă să devină profitabile şi să genereze noi locuri de muncă în primul rând datorită facilitării 
accesului la informaţii şi la noi pieţe de desfacere. Comercializarea produselor alimentare 
obţinute la nivel local, prin lanţuri scurte şi pieţe locale trebuie să devină o componentă 
importantă a sectorului legumicol din zonă. Prin cooperare şi promovare comună, micii 
producători legumicoli pot identifica noi modalităţi de comercializare a unui volum mai mare de 
produse proprii şi de atragere a unor noi categorii de consumatori. Sprijinul acordat în cadrul 
acestei măsuri va contribui la promovarea cooperării în sectorul legumicol din zonă, dar şi 
cooperarea dintre producători şi producătorii de imputuri, procesatori,comercianţi. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 
Legislaţie UE: Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, Regulamentul 
(UE) nr. 1407/2013, Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014, Regulamentul de punere în aplicare 
(UE) nr. 808/2014, Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003, 
Legislaţie naţională: O.G. nr. 44/ 2008, OG nr. 26/2000 



4. Beneficiari directi/indirecti (gruptintă) 
Beneficiari direcţi: O formă asociativă (asociaţie, fundaţie, federaţie, cooperative, grup de 
producători, etc) care are ca obiectiv/domeniu de activitate sprijinirea sub orice formă a 
fermelor legumicole şi care activează în zona GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord 
Beneficiari indirecţi: 

- Legumicultorii din teritoriul GAL, membri actuali sau viitori ai formei asociative 
- Legumicultorii finanţaţi de către GAL în cadrul masuriM2/2A 

5. Tip de sprijin (conform prevederilor art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 
Sprijin sub forma unei sume forfetare, în două tranşe. Nu se acorda sume intermediare. 

Cuantumul sprijinului va fi de maxim 100% şi se va acorda, sub formă de primă, în două tranşe de 
plată, astfel: 

primatranşă - 90% din cuantumul sprijinului după semnarea Deciziei deFinanțare; 
a doua tranşă - 10% din cuantumul sprijinului după îndeplinirea tuturor obiectivelor 

asumate prin proiect. 
În cazul neimplementării corecte a proiectului, sumele plătite vor fi recuperate proporțional cu 
obiectivele nerealizate. 
Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 
Tipuri de acţiuni eligibile: 

- Înfiinţarea şi/sau funcţionarea unei forme asociative (asociaţie, fundaţie, federaţie, 
cooperative, grup de producători, etc) care are ca obiectiv/domeniu de activitate 
sprijinirea sub orice formă a fermelor legumicole şi care activează în zona GAL Asociația 
pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord; 

- Dezvoltarea de noi produse, practici, procese şi tehnologii în sectorul legumicol; 
- Acţiuni de cooperare şi investiţii tangibile şi/sau intangibile pentru promovarea unor 

proiecte comune care implică cel puţin două entităţi care cooperează pentru 
crearea/dezvoltarea unui lanţ scurt de aprovizionare/pieţe locale şi a dezvoltării 
acestora; 

- Activităţi de promovare referitoare la crearea/dezvoltarea unui lanţ scurt de 
aprovizionare (cu produse alimentare) ţi la piaţa locală deservită de acest lanţ/aceste 
lanţuri; 

- Abordări comune privind proiectele de mediu şi practicile ecologice în curs, inclusiv 
gestionarea eficienta a apei, utilizarea energiei din surse regenerabile şi conservarea 
peisajelor agricole; 

- Acţiuni comune în scopul atenuării schimbarilor climatice sau al adaptării la acestea; 
- Orice altă acţiune care contribuie la atingerea obiectivelor propuse. 

Tipuri de acţiuni neeligibile: 
Acţiunile care nu sunt în concordanţă cu prezenta fişă şi care nu contribuie la atingerea 

obiectivelor prevăzute în SDL a GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord. 
Lista actiunilor si costurilor eligibile si neeligibile se va completa in Ghidul Solicitantului, 

inclusiv cu prevederile HG Nr. 226/2015. 
7. Condiţii de eligibilitate: 
- Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili; 
- Proiectul să se încadreze în tipurile de activităţi sprijinite prin măsură. 



8. Criterii de selecţie 
Relevanţa proiectului pentru obiectivele măsurii; 
Proiectul contribuie la protejarea mediului; 
Proiectul prezintă şi tehnologii inovative; 
Valoarea proiectului raportat la numărul de ferme spijinite; 
9. Sume aplicabile si rata sprijinului 

Având în vedere consultările realizate în teritoriu GAL, analiza SWOT, discuţiile între parteneri 
şi nevoile identificate a rezultat nevoia stimulării asocierii şi organizării sectorului legumicol, 
fiind propuse şi estimate activităţi utile şi necesare formelor asociative. 

Valoarea spijinului nerambursabil privind cheltuielile eligibile va fi cuprinsă între 5.000 şi 
50.000 euro. 

Ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, având în 
vedere faptul că proiectul este negenerator de venit. 
10. Indicatori de monitorizare 
Indicatoriderezultat:Numărul de exploataţii agricole care primesc sprijin pentru participarea la 
sistemele de calitate, la pieţele locale şi la circuitele de aprovizionare scurte, precum şi la 
grupuri/ organizaţii de producători : minim 7 
Indicatori de rezultat specifici: locuri de munca nou create: 0 
 

 
 
 

FIŞA MĂSURII 
 
Denumirea masurii – "Măsura 4 / 6B Investiţii în infrastructura socială 
CODUL Măsurii – M 4/6B 
Tipul măsurii: 

INVESTITII 
□ SERVICII 
□ FORFETAR 

1. Descrierea generală a masurii 
Având în vedere analiza SWOT şi nevoile identificate în teritoriu în urma acţiunilor de 

cunsultare şi a întâlnirilor avute s-a considerat necesar şi oportun introducerea acestei măsuri în 
SDL GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord. 

S-a avut în vedere punctele tari: omogenitate teritorială,număr mare al copiilor înscrişi la 
şcoală, existenţa în fiecare comună a unui dispensar în care işi desfaşoară activitatea un medic 
de familie, existenţa programelor guvernamentale de sprijinire a persoanelor fără venit,existenţa 
la nivelul fiecărei primării a unui department de asistenţă social şi punctele slabe: servicii sociale 
deficitare,infrastructură educaţională de proastă calitate,forţă de 
muncă  ce  asigură  serviciile  din  zonă  slab  calificată  (educationale,  medicale,sociale), 

Deleted: Indicatori de realizare: cheltuieli publice totale: 
21000 euro.



participare socială redusă, nivel redus de educaţie şi grad ridicat de analfabetizare, 
descentralizare administrativă redusă, învăţământ liceal sporadic, venituri relativ mici 
compartativ cu alte zone,nivel redus de implicare a instituţiilor locale în activităţile sociale ale 
zonei din lipsa fondurilor, cămine culturale dotate insuficient sau necorespunzator, dispensare 
comunale slab dezvoltate, şcoli dotate slab sau personal slab pregătit, lipsa căminelor de bătrâni 
şi a centrelor de copii în zonă, inexistenţa spaţiilor de recreere, indentificate în teritoriu dar mai 
ales oportunităţile: promovarea, prin finanţări nerambursabile, a integrării tinerilor în viaţa 
rurală, stimularea societăţii civile să aibă initiative în dezvoltarea socială a zonei, şi ameninţărilor 
externe: riscul apariţei bolilor pe fondul sarăciei şi a consumului de alcool, creşterea migrării 
populaţiei din cauza calităţii slabe a serviciilor esenţiale: învăţământ şi sănătate, posibilităţi 
limitate de desfăşurare a activităţilor sportive şi culturale în zonă, deteriorarea continuă a 
infrastructurii sociale publice. 

De asemenea, datorită faptului că în teritoriul GAL există comunităţi importante de 
populaţie romă (în Clejani 615 persoane de etnie romă declarate reprezentând 16,5% din total 
populaţie, în Crevedia Mare 368 persoane de etnie romă declarate reprezentând 7,05% din total 
populaţie, în Buturugeni 253 persoane de etnie romă declarate reprezentând 6,20% din total 
populaţie), prin intermediul acestei măsuri se urmăreşte şi integrarea minorităţi rome. 
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală Reg(UE) 1305/2013, art. 4: iii) Obținerea unei dezvoltări 
teritoriale echilibrate a economiilor și comunitățiilor rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri 
demuncă 
Obiectivele specific (locale) ale măsurii: 

- Integrarea comunitatilor rome în societate; 
- Prevenirea excluderii sociale a copiilor şi familiilor cu risc crescut de izolare socială sau 

aflate în incapacitate de a oferi condiţii minimale de subzistenţă, creştere şi educaţie; 
- Îmbunatăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice şi a copiilor ale căror familii au venituri 

reduse; 
- Sprijinirea şi reintegrarea persoanelor defavorizate/ categorii marginalizate cu risc de 

excluziune socială. 
Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevazute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 
P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii săraciei şi a dezvoltării economice în zonele 
rurale. 
Măsura corespunde obiectivelor art.20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 
Contribuţia la domeniul de intervenţie prevăzut la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 6B 
Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale. 
Contribuţia la următoarele obiective transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: 
Inovare 
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. 1305/2013 legate de inovare prin găsirea şi 
implementarea de soluţii noi în asigurarea condiţiilor favorabile pentru integrarea socio – 
culturala. 
Protecţia mediului şi atenuarea schimbărilor climatice şi adaptarea la acestea 



În cadrul acestei măsuri se are în vedere şi finanţarea de acţiuni care să contribuie la 
reducereaconsumuluideenergieelectricăprinfolosireasurseloralternativedeproducerea 
acesteiaşiacţiunideconştientizareapupulaţieicuprivirelaimportanţaprotecţieimediului 
înconjurător. 
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: 
Măsura 4 / 6B “Investiţii în infrastructura socială” este complementară cu Măsura 5 / 6B 
“Sprijinirea comunităţii în vederea dezvoltării locale în zonele rurale" beneficiari direcţi ai primei 
măsuri fiind beneficiari indirecţi la măsura a doua. 

Sinergia cu alte masuri din SDL: Prioritatea 6 – “Promovarea incluziunii sociale, a reducerii 
săraciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale” este realizată prin trei măsuri: Măsura 
4/6B“Investiţii în infrastructura socială”şi Măsura 5/6B “Sprijinirea comunităţii în vederea 
dezvoltării  locale în zonele rurale",  Măsura 6/6A “Sprijin  pentru crearea de activități 
neagricole în teritoriul GAL” 
2. Valoarea adăugată a măsurii 

Valoarea adăugată a acestei măsuri este data de acţiunile prin care se oferă copiilor din 
medii defavorizate condiţii de educaţie şi supraveghere după orele de şcoală, pentru a-i feri în 
perioada cea mai vulnerabilă a vieţii de alte atracţii, de incultură şi lene intelectuală, rezultând 
mai târziu un infractor sau un adult slab pregătit, fără dorinţă de muncă şi abonat pe viaţă la 
asistenţă social şi la protecţia statului. 

De asemenea, şi din acţiunile care sprijină integrarea minorităţilor rome în societate 
reiese valoarea adăugată a acestei măsuri. 
3. Trimiteri la alte acte legislative 
Legislatie UE: Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, Regulamentul 
(UE) nr. 1407/2013, Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014, Regulamentul de punere în aplicare 
(UE) nr. 808/2014, Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003, 
Legislaţie naţională: HG nr. 383/2015, Legea nr. 197/2012, Legea nr. 215/2001, OUG nr. 
26/2000, Legea nr. 292 din 2011. 
4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grupţintă) 
Beneficiari direcţi: comunele din teritoriul GAL şi asociaţiile acestora, instituţii publice cu 
atribuţii în domeniul social, unitati de cult conform legislaţiei în vigoare, ONG-uri, Grupuri de 
Acţiune Locală (GAL) în cazul în care niciun alt beneficiar nu prezintă interes (se aplică măsuri 
de evitare a conflictelor deinterese), Furnizori de servicii sociale 
Beneficiari indirecţi: populaţia locală defavorizată, inclusiv minoritatea romă 
5. Tip de sprijin (conform prevederilor art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 
Sprijinul va fi acordat sub forma rambursării costurilor eligibile suportate şi platite efectiv de 
solicitant. Beneficiarii sprijinului pentru investiţii pot solicita plata unui avans depână la 50% din 
ajutorul public acordat pentru aceste investiţii de catre agenţiile de plăţi competente. 

6. Tipuri de acţiuni eligibile si neeligibile 
Tipuri de acţiuni eligibile: 

- Înfiinţarea / Modernizarea şi/sau Dotarea centrelor comunitare de zi făra cazare 
permanentă:centru comunitar pentru copii/personae vârstnice/alte categorii,care 
fac parte din populaţia marginalizată, inclusiv minoritatea roma etc. 

Deleted: două 



- Înfiintarea / Modernizarea şi/sau Dotarea oricarui tip de infrastructură socială care se 
adresează şi minorităţii rome 

- Acțiuni materiale și imateriale care conduc la construirea sau reconstruirea, 
modernizarea, reabilitarea, extinderea, dotarea centrelor sociale/infrastructuri sociale, 
pentru servicii sociale prevăzute in HG 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului 
serviciilor sociale, precum și a regulamentelor–cadru de organizare și functionare a 
serviciilor sociale, cu excepția serviciilor sociale cu cazare pe timp nedeterminat 
(infrastucturii de tip rezidențial). 

- achiziția microbuzelor în cazul proiectelor sociale este eligibilă corelat cu activitățile 
propuse; 

Tipuri de acţiuni neeligibile: 
- Investiţii în centre rezidenţiale cu cazarepermanent; 

Lista acţiunilor şi costurilor eligibile şi neeligibile se va completa in GhidulSolicitantului, 
inclusiv cu prevederile HG Nr. 226/2015. 
7. Condiţii de eligibilitate: 
- Solicitantul sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili; 
- Solicitantul nu trebuie sa fie in insolventă sau in incapacitate de plata; 
- Solicitantul se angajează să asigure întretinerea/mentenanţa investitiei pe o perioada de 
minim 5 ani, de la ultima plată; 
- Investiţia să se incadreze în cel puţin unul din tipurile de sprijin prevazute prin masura; 
- Investiţia să se realizeze în teritoriul GAL. 
8. Criterii de selecţie 
- Relevanţa proiectului pentru obiectivele măsurii; 
- Proiectele care prevad obţinerea de sprijin nerambursabil în cadrul POCU pentru pachetul 
„soft” care se refera la costurile de funcţionare ale investiţiei pe durata implementării; 
- Numărul de persoane din categoriile marginalizate sprijinite; 
- Solutii inovative/prietenoase cu mediul; 
- Crearea de noi locuri demuncă. 
9. Sume aplicabile şi rata sprijinului 
Ca urmare a nevoilor identificate în urma consultărilor publice din teritoriu cu reprezentanţii 
sectorului public,privat şi societate civilă în ceea ce priveşte incluziunea socială a minorităţii 
rome şi a grupurilor marginalizate şi urmărind îmbunătăţirea condiţiilor de trai în teritoriul GAL 
s-a stabilit intensitatea şi cuantumul sprijinului acordat pentru aceasta masura. 
Cuantumul sprijinului nerambursabil este cuprins intre 5.000 - 111.776,23euro/proiect, iar 
intensitatea este în funcţie de tipul activităţilor astfel: 

- 100% pentru investitii negeneratoare devenit 
- 100% pentru investitii generatoare de venit cu utilitate publică 
- 90% pentru investitii generatoare de venit pentru susţinerea cheltuielilor eligibile din 

proiect. 

10. Indicatori de monitorizare 
- Indicatoriderezultat-Populația netă care beneficiază de servicii /infrastructuri îmbunătățite: 

minim 50 persoane 
- Indicatoriderezultatspecifici-Locuridemuncănoucreate: 0 
-  

 
 

Deleted: 100.000

Deleted: Indicatori de realizare – Cheltuieli publicetotale: 
57000 euro.



FIŞA MĂSURII 
 
Denumirea măsurii – Măsura 5 / 6B “Sprijinirea comunităţii în vederea dezvoltării locale în 
zonele rurale" 
CODUL Măsurii – M 5/6B 
Tipul măsurii: 

INVESTIŢII 
□ SERVICII 
□ FORFETAR 

1. Descrierea generală a măsurii 
Prin introducerea acestei măsuri în SDL se doreşte crearea, îmbunătăţirea şi/sau extinderea 

serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusive acelor de agrement și culturale, 
vizând satisfacerea unor nevoi ale comunității locale, dezvoltarea socio- economică a teritoriului, 
precum și crearea unor noi locuri demuncă. 

S-a avut în vedere următoarele puncte tari: omogenitate teritorială, număr mare al copiilor 
înscrişi la şcoală, existenţa în fiecare comună a unui dispensar în care işi desfaşoară activitatea 
un medic de familie, existenţa programelor guvernamentale de sprijinire a persoanelor fără venit, 
existenţa la nivelul fiecărei primării a unui department de asistenţă social, puncte slabe: servicii 
sociale deficitare, infrastructură educaţională de proastă calitate,forţă de muncă ce asigură 
serviciile din zonă slab calificată (educationale, medicale, sociale), participare socială redusă, 
nivel redus de educaţie şi grad ridicat de analfabetizare, descentralizare administrativă redusă, 
învăţământ liceal sporadic, venituri relativ mici compartativ cu alte zone,nivel redus de implicare 
a instituţiilor locale în activităţile sociale ale zonei din lipsa fondurilor, cămine culturale dotate 
insuficient sau necorespunzator, dispensare comunale slab dezvoltate, şcoli dotate slab sau 
personal slab pregătit, lipsa căminelor de bătrâni şi a centrelor de copii în zonă, inexistenţa 
spaţiilor de recreere, a oportunităţilor: promovarea, prin finanţări nerambursabile, a integrării 
tinerilor în viaţa rurală,stimularea societăţii civile să aibă initiative în dezvoltarea socială a zonei, 
accesarea de finanţări nerambursabile pentru reabilitarea şi dotarea instituţiilor publice locale: 
şcoli, dispensare comunale,camine culturale, alte clădiri de interes public local şi a ameninţărilor 
externe: riscul apariţei bolilor pe fondul sarăciei şi a consumului de alcool, creşterea migrării 
populaţiei din cauza calităţii slabe a serviciilor esenţiale: învăţământ şi sănătate, posibilităţi 
limitate de desfăşurare a activităţilor sportive şi cultural în zonă,dificultăţi întâmpinate în 
accesarea fondurilor neramburabile datorita lipsei cunoştinţelor în domeniu, deteriorarea 
continuă a infrastructurii sociale publice, identificate în teritoriul prin analiza SWOT. 
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală Reg(UE) 1305/2013, art.4: iii) Obținerea unei dezvoltări 
teritoriale echilibrate a economiilor și comunitățiilor rurale, inclusiv crearea și menținerea de 
locuri de muncă 
Obiectivele specifice / locale ale măsurii: 
Această măsura contribuie la atingerea următoarelor obiective specifice: 
Îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin amenajarea spațiilor publice locale; 

- crearea, dotarea, îmbunătățirea şi/sau extinderea serviciilor publice locale de bază 
destinate populaţiei; 



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

- Promovarea investiţiilor în scopul conservării specificului local şi a moştenirii 
culturale; 

- Reducerea gradului de saracie; 
- Crearea de noi locuri de muncă. 

Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 
P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în  zonele 
rurale 
Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013: Servicii de bază şi 
reînoirea satelor în zonele rurale. 
Contribuţia la domeniul de intervenţie prevăzut la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 
6B - Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 
Contribuţia la urmatoarele obiective transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: 
Inovare 
Se vor incuraja investiţiile ce vizeaza introducerea de tehnologii şi echipamente cu caracter 
inovator care au ca scop îmbunatăţirea serviciilor locale. 
Protecţia mediului şi atenuarea schimbărilor climatice şi adaptarea la acestea 
Se vor încuraja investițiile ce vizează eficientizarea energetică prin economisirea energiei. 
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: 
Măsura 5 / 6B “Sprijinirea comunităţii în vederea dezvoltării locale în zonele rurale" este 
complementară cu Măsura 4 / 6B “Investiţii în infrastructura socială”, beneficiari direcţi ai măsuri 
4 / 6B fiind beneficiari indirecţi la măsura 5 / 6B 
Sinergia cu alte masuri din SDL: Prioritatea 6 – “Promovarea incluziunii sociale, a reducerii 
săraciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale” este realizată prin două măsuri: Măsura 
4/6B“Investiţii în infrastructura socială”şi Măsura 5/6B “Sprijinirea comunităţii în vederea 
dezvoltării locale în zonele rurale" 
2. Valoarea adăugată a măsurii 

Analizând nevoile idenfificate şi analiza SWOT a zonei reiese că infrastructura de bază este 
subdezvoltată, împiedicând creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă. 

Prin introducerea acestei măsuri în SDL se raspunde nevoilor din zonă în ceea ce priveşte 
infrastructura şi serviciile de bază fără de care nu este posibilă dezvoltarea socială şi economică 
a teritoriului GAL. 
3. Trimiteri la alte acte legislative 
Legislaţie UE: Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, Regulamentul 
delegat (UE) nr. 807/2014, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014, Reg. (CE) 
nr.1407/2013; 
Legislaţie naţională: Legea nr. 1/2011, Legea nr. 263/2007, Legea nr. 215/2001, Legea nr. 
422/2001, Legea nr 489/2006, Hotararea de Guvern Nr. 226/2015. 
4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 
Beneficiari direcţi: autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora, unități de cult conform 
legislației nationale în vigoare, ONG. 
Beneficiari indirecţi: Populația local. 
5. Tip de sprijin (conform prevederilor art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 
Sprijinul va fi acordat sub forma rambursării costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv. 
Beneficiarii sprijinului pentru investiţii pot solicita plata unui avans de pâna la 50% din ajutorul 
public acordat pentru aceste investiţii de către agenţiile de plăţi competente. 



6. Tipuri de acţiuni eligibile şineeligibile 
Tipuri de acţiunieligibile: 

- Înființarea, amenajarea spațiilor publice de agrement pentru populația rrurală (parcuri, 
spaţii de joacă pentru copii, terenuri de sport,etc.); 

- Înființarea, modernizarea și/sau extinderea rețelei publice de iluminat; 
- Înființarea și/sau extinderea sistemelor de supraveghere; 
- Achiziționarea utilajelor, echipamentelor pentru serviciile publice locale în cadrul 

primăriilor (buldoexcavatoare, miniexcavatoare, utilaje de stins incendii,etc). 
- Modernizarea/dotarea si/sau reabilitarea termica a cladirilor si instituţiilor publice. 
- Infiintarea şi modernizarea/dotarea gradiniţelor şi a infrastructurii de tip after- school. 
- Investiţii în scopul conservării specificului local şi a moştenirii culturale (modernizarea, 

renovarea și/sau dotarea căminelor culturale; achizitie costume populare traditionale; 
restaurarea, conservarea și / sau dotarea așezămintelor monahale); 

- Inființarea/dezvoltarea și dotarea infrastructurii de valorificare a produselor 
locale(amenajare piata, targ,etc.); 

- Orice altă acţiune care contribuie la atingerea obiectivelor propuse. 
Tipuri de acţiuni neeligibile: 

- Acţiuni care nu contribuie la atingerea nici unui obiectiv din aceasta masură 
Lista acţiunilor şi costurilor eligibile şi neeligibile se va completa in Ghidul Solicitantului, inclusiv 
cu prevederile HG Nr. 226/2015. 
Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile Reg. (CE) nr.1407/2013 cu privire la 
sprijinul de minimis. 

7. Condiţii de eligibilitate 
- Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
- Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în incapacitate de plată; 
- Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă  minim 
5 ani, de la ultima plată; 
- Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de activități sprijinite prin 
măsură; 
- Investiția să se realizeze în teritoriul GAL. 
8. Criterii deselecţie 

- Relevanţa proiectului pentru obiectivele măsurii; 
- Proiectul include elementeinovative; 
- Proiectul include acţiuni care conduc la îndeplinirea obiectivelor transversale mediu şi 

climă; 
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9. Sume aplicabile şi ratasprijinului 
Ca urmare a nevoilor identificate în urma consultărilor publice din teritoriu cu reprezentanţii 
sectorului public, privat şi societate civilă în ceea ce priveşte incluziunea socială a minorităţii 
rome şi a grupurilor marginalizate şi urmărind îmbunătăţirea condiţiilor de trai în teritoriul GAL 
s-a stabilit intensitatea şi cuantumul sprijinului acordat pentru aceasta masura. 
Cuantumul sprijinului nerambursabil este cuprins intre 5.000 - 100.000 euro/proiect, iar 
intensitatea este în funcţie de tipul activităţilor astfel: 

- 100% pentru investitii negeneratoare devenit 
- 100% pentru investitii generatoare de venit cu utilitate publică 
- 90% pentru investitii generatoare devenit pentru susţinerea cheltuielilor eligibile din 

proiect. 
10. Indicatori de monitorizare 
Indicatori de rezultat - Populația netă care beneficiază de servicii/ infrastructuri îmbunătățite: 
2000 locuitori 
 

 

 
 

FIŞA MĂSURII 
 

Denumirea măsurii – Măsura 6 - Sprijin pentru crearea de activități neagricole în teritoriul GAL 
CODUL Măsurii – M6/6A 

Tipul măsurii: 
□ INVESTIȚII 
□ SERVICII 
X SPRIJIN FORFETAR 

1. Descrierea generală a măsurii 
Din analiza teritoriului a relevat o slabă dezvoltare a mediului de afaceri, determinată de 
numărul redus al întreprinderilor existente. O alta amenințare identificată în analiza SWOT și în 
animarea teritoriului în vederea lansării apelurilor de selecție, a fost capacitate scăzută de a 
asigura cofinanțarea proiectelor de către potențialii beneficiari, în special pentru acei 
beneficiari care vor să lanseze un start-up și nu dispun de resurse financiare. 
Mediul de afaceri din teritoriul GAL va fi susținut, prin încurajarea de investiții în activități noi 
non-agricole sau prin diversificarea activităților economice ale firmelor cu profil agricol. 
Implementarea acestei măsuri este necesară pentru stimularea mediului de afaceri din teritoriul 
GAL prin susținerea financiară a întreprinzătorilor care realizează activităţi neagricole fie pentru 
prima dată (start-up în baza unui plan de afaceri), fie pentru cei care modernizează şi/sau 
dezvoltă întreprinderile existente. Datorită interesului crescut din partea potențialilor 
beneficiari pentru înființarea unei activități neagricole, ne propunem să finanțăm cât mai multe 
afaceri noi în domeniul serviciilor și producției, care vor avea un impact semnificativ pentru 
dezvoltarea teritoriului. Măsura contribuie la: crearea locurilor de muncă, la diversificarea 
economiei rurale, la creșterea veniturilor populaţiei rurale și a nivelului de trai, la scăderea 
sărăciei şi la combaterea excluderii sociale, reducerea migrației din mediul rural, oferirea unor 
servicii și produse locale. 
 
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală Reg. (UE) 1305/2013, art. 4: (iii) Obţinerea unei dezvoltări 
teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi menţinerea de 
locuri de muncă 

 

Deleted: Indicatori de rezultat specifici - Locuri de munca 
nou create in cadrul proiectelor sprijinite: minim 1 loc de 
muncă¶
Indicatori de realizare – Cheltuieli publice totale: 287000 
euro



Obiectivele specifice / locale ale măsurii: Diversificarea economiei rurale prin creșterea 
numărului de microîntreprinderi  și întreprinderi mici în sectorul non-agricol; Stimularea 
mediului de afaceri din teritoriul GAL; Crearea de noi locuri de muncă și reducerea sărăciei; 
Reducerea diferențelor dintre mediul urban și rural. 
 
Contribuţie la prioritatea/priorităţile prevăzute la  art.5,  Reg.(UE)  nr.1305/2013:  P6 — 
Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale 
Măsura corespunde obiectivelor art.19, alin. (1) lit a) pct. (ii) din Reg.(UE) nr. 1305/2013 – 
Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor 
 
Contribuţia la domeniul de intervenţie prevăzut la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 6A. 
Facilitarea diversificării, aînființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de 
locuri de muncă (Art. 5, al. 6, lit. a din Reg. (UE) nr. 1305/2013). 
Contribuţia la următoarele obiective transversale ale Reg. (UE) 1305/2013: 
Inovare 
În cadrul acestei măsuri se are în vedere încurajarea introducerii de tehnologii noi şi inovative în 
vederea sporirii productivităţii întreprinderilor sprijinite prin SDL a GAL Asociația pentru 
Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord. 
Protectia mediului și atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea. 
Se va încuraja folosirea de metode şi tehnologii ecologice în procesul de producție care să fie 
prietenoase cu mediul înconjurător şi care să contribuie la diminuarea poluări solurilor și aerului 
şi să reducă consumul de apă. 
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: -  
Sinergia cu alte măsuri din SDL: M4, M5 (DI 6B) 
2. Valoarea adăugată a măsurii 
Finanțarea proiectelor prin măsura propusă va urmări să ofere cât mai multor beneficiari 
posibilitatea de a intra pe piață și de a se dezvolta economic, iar în subsidiar se va aduce 
contribuție dezvoltării economiei locale, prin stimularea activităţilor economice noi în domeniul 
serviciilor pentru populaţie/producție, crearea de noi locuri de muncă. 
3. Trimiteri la alte acte legislative 

Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2013 privind definirea micro-intreprinderilor si a 
intreprinderilor mici si mijlocii; Reg. (UE) 1303/2013; Reg. (UE) 1305/2013; Ordonanta de 
Urgenta nr. 44/2008, Reg.(UE) nr. 807/2014, Reg.(UE) nr. 808/2014 
4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

Beneficiarii direcți: 
- Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin 

înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată; 
- Micro-întreprinderi și întreprinderile mici, care își propun activități non-agricole, pe care 

nu le-au mai efectuat până la data aplicării sprijinului; 
- Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii Cererii de 

finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până 
în momentul depunerii proiectului(start-ups) 

Beneficiarii indirecți: 
- Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă; 
- Populația care va beneficia de noile servicii/produse; 
- Agenții economici, instituțiile publice. 

5. Tip de sprijin (conform prevederilor art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 
Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea înființării de noi activități 



non-agricole pe baza unui plan de afaceri . 

6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile  
Sprijinul se acordă în vederea implementării Planului de Afaceri (PA). Toate cheltuielile 
propuse în PA, inclusiv capitalul de lucru şi activitățile relevante pentru implementarea corectă 
a PA aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora. Tipurile de operațiuni şi cheltuieli 
eligibile vor fi în conformitate cu Lista codurilor CAEN eligibile pentru finanțare care vor fi 
prevăzute ca anexă la Ghidul Solicitantului. 

Domeniile de diversificare acoperite în cadrul măsurii sunt:  
§ Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de 

marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; 
activități de prelucrare a produselor lemnoase (producție de combustibil din biomasă – ex: 
fabricare de peleți); industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și 
echipamente; fabricare produse electrice, electronice) în vederea comercializării, 
producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei 
activități, ca parte integrantă a proiectului etc.;  

§ Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-
agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.); 

§ Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii de cazare în parcuri pentru 
rulote, camping și tabere, servicii turistice de agrement dependente sau independente de o 
structura de primire agro-turistica cu funcțiuni de cazare și servicii de alimentație publică, 
servicii de catering, servicii de ghid turistic;  

§ Servicii (ex: medicale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; 
consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii 
informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul 
rural etc.) 

Acțiuni neeligibile: 
• cheltuielile cu achiziționarea de utilaje şi echipamente agricole aferente activităţii de 

prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităţilor Economice 
Naţionale, precum şi producerea şi comercializarea produselor din Anexa I la Tratat;  

• cheltuielile aferente domeniilor exceptate în conformitate cu prevederile Ordinului MADR 
nr. 1731/2015, cu modificările și completările ulterioare. 

• Cheltuieli neeligibile generale, conform prevederilor din Cap. 8.1 din PNDR; 

7. Condiţii de eligibilitate: 
- Solicitantul aparține categoriei de solicitanți eligibili; 
- Solicitantul trebuie să își desfasoare activitatea aferenta investiției finanțate în teritoriul 

GAL; 
- Solicitantul va prezenta un Plan de Afaceri pentru desfășurarea activităților non-agricole; 
- Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin 

măsură; 
- Înaintea solicitarii celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada desfășurării 

activităților comerciale prin producția comercializată sau prin activitățile prestate, în 
procent de minimum  15% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în 
momentul finalizării implementarii planului de afaceri); 

- Solicitantul se angajează că va crea minim 2 locuri de muncă nou create cu normă întreagă 
prin proiect; 



8. Criterii de selecţie 
Relevanţa proiectului pentru obiectivele măsurii; 
Proiectul include elemente inovative; 
Proiectul include acţiuni care conduc la îndeplinirea obiectivelor de mediu şi climă;  
Numărul locurilor de muncă nou create. 
9. Sume aplicabile şi rata sprijinului 
Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile Reg. (UE) nr. 1407/2013 cu privire la 
sprijinul de minimis, nu va depasi 200.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.  
Cuantumul sprijinului este de 50.000,00 de euro/proiect, pe baza unui Plan de Afaceri. 
Sprijinul se va acorda sub formă de primpă în două tranșe, astfel:  
- 90% din cuantumul sprijinului dupa semnarea Contractului de Finanțare;  
- 10% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția respectării Planului de Afaceri. 
Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 5 ani și include controlul 
implementarii corecte precum și plata ultimei transe. 
 
În cazul neîndeplinirii corecte a planului de afaceri, sumele platite vor fi recuperate proporțional 
cu obiectivele nerealizate. 

10. Indicatori de monitorizare 
Indicatori de rezultat: Numărul de locuri de muncă create - 8; 

 
  



CAPITOLUL VI: Descrierea complementarității și/sau contribuției la obiectivele altor 
strategii relevante (naționale, sectoriale, regionale, județene etc.) 

În momentul întocmiri Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) aGAL Asociația pentru 
Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord s-a avut în vedere corelarea acesteia cu strategiile relevante 
pentru teritoriu şi anume: cele 5 strategii de dezvoltare ale comunelor care alcătuiesc teritoriu, 
Strategia de dezvoltare socio-economică a judeţului Giurgiu 2014-2020, Programul de 
dezvoltare economică şi socială al judeţului Giurgiu pe anul 2016, Planul de Dezvoltare 
Regională al regiunii Sud Muntenia pentru perioada 2014 – 2020, Programul Național de 
Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014 –2020. 

Cele  6 măsuricuprinse în SDL sunt complementare cu strategiile de mai sus,contribuind 
la realizarea obiectivelor lor astfel: 
Măsura 1 / 1C Formare profesională în domeniul  agricol 

Pentru a putea fi competitiv pe piaţă, indiferent de domeniul de activitate, orice 
persoană trebuie să fie bine pregătită în acel domeniul pe care îl practică. Chiar dacă la un 
moment dat a urmat o formă de formare profesională şi a căpătat pregătirea necesară în 
domeniul pe care îl practică, tehnologia şi cercetarea avansează, fiind necesară o pregătire 
continuă pe tot parcursul desfăşurări activităţi în acel domeniu. Formare profesională în 
domeniul agricol este necesară pentru ca fermierii să fie iniţiaţi sau să apofundeze cunostinţele 
avute în domeniul agricol, managementul exploatației, marketing, etc. pentru a putea fi 
competitivi pe o piaţă în care concurenţa este foarte mare în special cea din afara ţării noastre. 

Pe lângă obiectivul i) Favorizarea competitivităţii agriculturii şi obiectivele transversale 
Inovare, Mediu şi climă din Reg. UE nr. 1305/ 2013 această măsură a avut în vedere obiectivul 
general din Strategia de dezvoltare socio-economică a judeţului Giurgiu 2014-2020, 
“Dezvoltarea competitivității teritoriului giurgiuvean prin realizarea de investiții private  și 
publice”, obiectivele specifice: OS 1. “Dezvoltarea sectorului IMM prin predictibilitate și 
coerență în comunicare”,OS3. “Creşterea competitivităţii sectorului agricol”şi unele dintre 
acţiunile indicative prevăzute de aceasta strategie la capitolul “Economie”.Deasemenea 
măsura  raspunde  şi  Obiectivului  strategic  general   “Stimularea   unui   proces   de creștere 
economică durabilă și echilibrată a regiunii Sud Muntenia, bazată pe inovare și favorabilă 
incluziunii sociale, care să conducă la creșterea prosperității și calității vieții locuitorilor săi” 
şi obiectivelor strategice specifice: 3.  “Creșterea  economiei  regionale  prin stimularea 
competitivității IMM-urilor autohtone și consolidarea cercetării  – dezvoltării – inovării;”, 4. 
“Protejarea și utilizarea eficientă a resurselor naturale și a patrimoniului natural;” şi 5. 
“Dezvoltarea  capitalului  uman  din  regiunea  Sud  Muntenia prin creșterea accesului și a 
participării la educație  și  instruire  pe  tot  parcursul vieții și stimularea ocupării forței de 
muncă;”, din Planul de Dezvoltare Regională al regiunii Sud Muntenia pentru perioada 2014– 
2020. 

Măsura 2 /2A Spriijin pentru dezvoltarea și modernizarea fermelor mici din teritoriul GAL 
Pe lângă obiectivul i) Favorizarea competitivităţii agriculturii şi obiectivele transversale 

Inovare, Mediu şi climă din Reg. UE nr. 1305/ 2013 această măsură a avut în vedere şi: 
- Obiectivul general OG1 “Dezvoltarea competitivității teritoriului giurgiuvean prin 

realizarea de investiții private și publice” şi  Obiectivele  specifice  OS1. “Dezvoltarea 
sectorului IMM prin predictibilitate  și  coerență  în  comunicare”  şi OS3. “Creşterea 
competitivităţii sectorului agricol” prevăzute de “Strategia de dezvoltare socio- 
economică a judeţului Giurgiu 2014-2020” în sectorul Economie; 

- Obiectivul general OG 2. Integrarea pe piața muncii a persoanelor aflate în situații de 
risc  social  şi  Obiectivul  specific  OS3.  Dezvoltarea  capitalului  uman  prin creșterea 
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accesului la instruire pe tot parcursul vieții și stimularea ocupării forței de muncă (și 
reducerea șomajului) din “Strategia de dezvoltare socio-economică a judeţului Giurgiu 
2014-2020” în sectorul Social; 

- Obiectivul nr. 2 “Cresterea exportului de produse agroalimentare si echilibrarea 
balantei comerciale agricole”, 3 “Eficientizarea structurilor de piata agricole si 
agroalimentare” şi 4 “Modernizarea si extinderea sistemului de imbunatatiri funciare, 
adaptarea agriculturii la schimbarile climatice” prevăzute la Cap. V Agricultură şi 
pescuit din Planul de acţiune pe anul 2016 întocmit de Instituţia Prefectului – judeţul 
Giurgiu 

- Obiectivului strategic general “Stimularea unui proces de creștere economică durabilă și 
echilibrată a regiunii Sud Muntenia,bazată pe inovare și favorabilă incluziunii sociale, 
care să conducă la creșterea prosperității și calității vieții locuitorilor săi”şi obiectivelor 
strategice specifice: 3.“Creșterea economiei regionale prin stimularea competitivității 
IMM-urilor autohtone și consolidarea cercetării – dezvoltării – inovării;”, 4. “Protejarea 
și utilizarea eficientă a resurselor natural și a patrimoniului natural;” şi 5. “Dezvoltarea 
capitalului uman din regiunea Sud Muntenia prin creșterea accesului și a participării la 
educație și instruire pe tot parcursul vieții și stimularea ocupării forței de muncă;”,din 
Planul de Dezvoltare Regională al regiunii Sud Muntenia pentru perioada 2014 –2020. 

Măsura 3 / 3A Sprijinirea constituirii şi funcţionării formelor asociative 
Această măsură a avut în vedere următoarele obiective: 

- Obiectivul i) “Favorizarea competitivităţii agriculturii” şi obiectivele transversale 
Inovare, Mediu şi climă din Reg. UE nr. 1305/2013 

- Obiectivului strategic general “Stimularea unui proces de creștere economică durabilă 
și echilibrată a regiunii Sud Muntenia, bazată pe inovare și favorabilă incluziunii sociale, 
care să conducă la creșterea prosperității și calității vieții locuitorilor săi”şi obiectivelor 
strategice specifice: 1 “Creșterea atractivității și accesibilității regiunii Sud Muntenia 
prin dezvoltarea mobilității și conectivității populației, bunurilor și serviciilor conexe în 
vederea promovării dezvoltării durabile”, 3. “Creșterea economiei regionale prin 
stimularea competitivității IMM-urilor autohtone și consolidarea cercetării –dezvoltării 
– inovării;”, 4. “Protejarea și utilizarea eficientă a resurselor naturale și a patrimoniului 
natural;” şi 5. “Dezvoltarea capitalului uman din regiunea Sud Muntenia prin creșterea 
accesului și a participării la educație și instruire pe tot parcursul vieții și stimularea 
ocupării forței de muncă;”, din Planul de Dezvoltare Regională al regiunii Sud Muntenia 
pentru perioada 2014 – 2020. 

- Obiectivul general OG1 “Dezvoltarea competitivității teritoriului giurgiuvean prin 
realizarea de investiții private și publice” şi  Obiectivele  specifice  OS1. “Dezvoltarea 
sectorului  IMM  prin  predictibilitate  și  coerență  în  comunicare”, OS3.  “Creşterea 
competitivităţii  sectorului  agricol”  şi  OS5.   “Promovarea cooperării interne și 
internaționale “, prevăzute de “Strategia de dezvoltare socio-economică a judeţului 
Giurgiu 2014-2020” în sectorulEconomie; 

Măsura 4 / 6B Investiţii în infrastructura social 
Obiectivele avute în vedere la introducerea în SDL a acestei măsuri sunt: 

- Obiectivul iii) “Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor  și 
comunitățiilor rurale,inclusive crearea și menținerea de locuri de muncă”şi obiectivele 
transversale Inovare, Mediu şi climă din Reg. UE nr. 1305/2013 

- Obiectivului strategic general “Stimularea unui proces de creștere economică durabilă și 
echilibrată a regiunii Sud Muntenia ,bazată pe inovare și favorabilă incluziunii sociale, 
care să conducă la creșterea prosperității și calității vieții locuitorilor săi”şi obiectivelor 



strategice specifice: 1 “Creșterea atractivității și accesibilității regiunii Sud Muntenia 
prin dezvoltarea mobilității și conectivității populației, bunurilor și serviciilor conexe în 
vederea promovării dezvoltării durabile” şi 6. “Îmbunătățirea accesului la asistență 
medicală și servicii sociale de calitate și promovarea incluziunii sociale”, din Planul de 
Dezvoltare Regională al regiunii Sud Muntenia pentru perioada 2014 –2020. 

- Obiectivele generale OG1.”Reducerea decalajelor la nivelul populației județului Giurgiu 
prin îmbunătățirea serviciilor și infrastructurii sociale” şi OG 2. “Integrarea pe piața 
muncii a persoanelor aflate în situații de risc social” şi Obiectivele specifice: OS1. 
“Îmbunătățirea  accesului  la  servicii  sociale  de  calitate”,  OS2.  “Dezvoltarea   și 
modernizarea infrastructurii  serviciilor   de   asistență   socială   în   vederea creștera 
accesibilității populației la servicii de asistență socială de calitate”şi OS4.” Promovarea 
incluziunii sociale, egalității de șanse și combaterea sărăciei” din “Strategia de 
dezvoltare socio-economică a judeţului Giurgiu 2014-2020” în sectorul Social; 

Măsura 5 / 6B Sprijinirea comunităţii în vederea dezvoltării locale în zonele rurale 
Această măsură contribuie la atingerea următoarelor obiective: 

- Obiectivul iii) “Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor  și 
comunitățiilor rurale,inclusive crearea și menținerea de locuri de muncă”şi obiectivele 
transversale Inovare, Mediu şi climă din Reg. UE nr. 1305/2013 

- Obiectivului strategic general “Stimularea unui proces de creștere economică durabilă 
și echilibrată a regiunii Sud Muntenia,bazată pe inovare și favorabilă incluziunii sociale, 
care să conducă la creșterea prosperității și calității vieții locuitorilor săi”şi obiectivelor 
strategice specifice: 1 “Creșterea atractivității și accesibilității regiunii Sud Muntenia 
prin dezvoltarea mobilității și conectivității populației, bunurilor și serviciilor conexe în 
vederea promovării dezvoltării durabile” şi 7 “Creşterea rolului aşezărilor rurale şi a 
contribuţiei agriculturii la economia regiunii Sud Muntenia”, din Planul de Dezvoltare 
Regională al regiunii Sud Muntenia pentru perioada 2014 –2020. 

- Obiectivul general  OG  1.  Creșterea  calității  serviciilor  publice  prin îmbunătățirea 
capacității instituționale a unităților administrative teritoriale şi Obiectivele specifice: 
OS1. “Creșterea calității managementului politicilor publice la nivelul administrației 
publice locale – îmbunătățirea participării cetățenilor la deciziile administrației publice, 
îmbunătățirea calității  serviciilor  publice”  şi OS2. “Valorificarea asociațiilor între 
diferite unități administrativ teritoriale – dezvoltarea de noi asociații (GAL și ADI) și de 
proiecte în cadrul celor existente”, din “Strategia de dezvoltare socio-economică  a 
judeţului Giurgiu 2014-2020” - sectorul Capacitate administrativă; 

- Obiectivul general OG1. “Îmbunătățirea calității serviciului public de educație pentru 
crearea de capital uman necesar dezvoltării economice” şi Obiective specifice OS1. 
“Reducerea fenomenului  de  abandon  școlar  în  învățământul preuniversitar”, OS2. 
“Menținerea personalul didactic  prin  metode  de  sprijin public și comunitar”, OS3. 
Creșterea gradului de acoperire al serviciilor educaţionale pentru asigurarea unui nivel 
ridicat  de  pregătire  a  resurselor  umane  în contextul unui demers de  dezvoltare 
sustenabilă a judeţului” şi OS3. “Îmbunătăţirea infrastructurii de educaţie şi dezvoltarea 
de programe de atragere şi menţinere a elevilor în instituţiile de învăţământ, în special 
în mediul rural” din “Strategia de dezvoltare socio-economică a judeţului Giurgiu 2014- 
2020” – sectorul Învăţământ: 

- Obiectivul general OG1. “O populație mai sănătoasă cu oportunități egale de acces  la 
serviciile medicale”  şi  Obiectivele  specifice  O2.  “Crearea  de  servicii  de asistență 
medico-socială noi, în special pentru grupuri  vulnerabile”,  O4. “Dezvoltarea și 
modernizarea infrastructurii serviciilor de sănătate și asistență socială în vederea 



creșterea accesibilității populației la servicii de sănătate și asistență socială de calitate” 
şi O5. “Creșterea calității serviciilor de sănătate prin creșterea numărului de unități prin 
înființare de spitale din categoriile I și II, dar și a infrastructurii de acces la acestea din 
mediul rural”. 

Măsura 6 / 6A Sprijin pentru crearea de activități neagricole în teritoriul GAL 
Această măsură contribuie la atingerea următoarelor obiective: 

- Obiectivul iii) “Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor  și 
comunitățiilorrurale,inclusivcreareașimenținereadelocuridemuncă”şi obiectivele 
transversale Inovare, Mediu şi climă din Reg. UE nr. 1305/2013 
Planul de Dezvoltare al Regiunii Sud-Muntenia: Masura 6/6A se regaseste in obiectivele 
masurii 7.3. „Diversificarea economiei rurale şi creşterea competitivităţii acesteia” 
Strategia de Dezvoltare Socio-Economica a judetului Giurgiu 2014-2020: Masura 6/6A 
contribuie la indeplinirea Obiectivului Specific 4 “Dezvoltarea sectorului serviciilor si a 
activitatilor non agricole” 

Notă. Link-urile către strategiile menţionate: 
http://www.cjgiurgiu.ro/portal/giurgiu/cj/portal.nsf/All/1AC218042B8C348E4225761F0048B32E/$FILE/STR
ATEGIA%20JUDETULUI%20GIURGIU%20Finala%2004.03.2014.pdf 
http://www.prefecturagiurgiu.ro/portal/giurgiu/prefectura/portal.nsf/AllByUNID/0000143E? 
OpenDocument 
http://www.adrmuntenia.ro/static/18/planul-de-dezvoltare-regionala.html 

 
  



 
CAPITOLUL VII: Descrierea planului de acțiune 

Calendarul estimativ de activităţi pentru implementarea SDL a GAL Asociația pentru 
Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord este următorul: 
Acţiunea 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
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Depunere SDL                 
Constituire juridică GAL                 
Semnare Decizie finanţare                 
Întocmire Ghiduri proceduri                 
Întocmire Manuale proceduri                 
Animare teritoriu                 
Apeluri de selecţie                 
Evaluarea proiectelor primite                 
Selectarea proiectelor                 
Monitorizarea proiectelor                 

 

Responsabili pentru implementarea acţiunilor prevăzute în SDL sunt: 
 

Acţiunea Responsabili 

Depunere SDL Parteneri 
Constituire juridică GAL Parteneri 
Semnare Decizie finanţare Parteneri 
Întocmire Ghiduri proceduri Personal angajat/Parteneri 
Întocmire Manuale proceduri Personal angajat/Parteneri 
Animare teritoriu Personal angajat/Parteneri 
Apeluri de selecţie Personal angajat 
Evaluarea proiectelor primite Personal angajat/Servicii externalizate 
Selectarea proiectelor Parteneri 
Monitorizarea proiectelor Personal angajat/Parteneri 

Resursele financiare vor fi asigurate de către parteneri prin cotizaţii şi împrumuturi 
urmând să fie decontate în momentul în care acest lucru va fi posibil. De asemenea se are în 
vedere şi obţinerea avansului pentru funcţionarea GAL. Bugetul alocat costurilor defuncţionare 
este de 20% din valoarea SDL. 

În privinţa resurselor materiale ele vor fi pentru început puse la dispoziţie de către 
parteneri sau de către personalul angajat iar pe parcurs, în funcţie de bugetul disponibil, se va 
achiziţiona strictul necesar pentru buna funcţionare a GAL-ului. 

Având în vedere că GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord a prevăzut în 
strategie şi o măsură de infrastructură socială se are în vedere lansarea acesteia cu prioritate. 
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CAPITOLUL VIII: Descrierea procesului de implicare a comunităților locale în elaborarea 
strategiei 

În elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurală 
Giurgiu Nord, pe lângă echipa de proiect şi firma de consultanţă care a întocmit SDL, un rol 
foarte important l-au avut comunităţile locale din teritoriul GAL care au fost implicate pe tot 
parcursul elaborări acestei strategii. 

Implicarea comunităţilor locale în elaborarea strategiei s-a făcut prin următoarele acţiuni: 
- S-au realizat 5 acţiuni de animare câte una în fiecare comună din teritoriul GALastfel: 

1) În data de 26.01.2016 la Primăria Comunei Bucșani unde au participat 10 persoane. 
2) În data de27.01.2016,la Primăria Comunei Crevedia Mare.Au participat 10 persoane. 
3) În data de 28.01.2016, la Primăria Comunei Buturugeni. Au participat 10 persoane. 
4) În data de 29.01.2016l a Primăria Comunei Clejani. Au participat 10 persoane.  

- În data de 01.02.2016 la Primăria Comunei Grădinari .Au participat 10 persoane. 5 
acţiuni de consultare câte una în fiecare comună din teritoriul GAL astfel: 1) În data 
de 08.02.2016 la Primăria Comunei Bucșani. Nr. de participanți- 10 persoane ce au 
completat fiecare cate un chestionar. 2) În data de 09.02.2016 la Primăria Comunei 
Crevedia Mare unde au participat 10 persoane ce au completat fiecare cate un 
chestionar. 3) În data de 10.02.2016 la Primăria Comunei Buturugeni. Număr de 
participanți- 10 persoane ce au completat fiecare cate un chestionar. 4) În data de 
11.02.2016 la Primăria Comunei Clejani. Număr de participanți- 10 persoane ce au 
completat fiecare cate un chestionar. 5) În data de 12.02.2016 la Primăria Comunei 
Grădinari. Număr de participanți- 10 persoane ce au completat fiecare cate un 
chestionar. 

- 3 Întâlniri grupuri de  lucru  cu  partenerii  astfel:1)  În  data  de  24.02.2016  la Școala 
Comunei Clejani. Au participat 17 persoane - 13 parteneri, un reprezentant de la firma 
de consultanţă si 3 persoane din echipa de implementare. 2) În data de 29.02.2016 la 
Primăria Comunei Crevedia Mare. Număr de participanți- 17 persoane - 13 parteneri, 
un reprezentant de la firma de consultanţă si 3 persoane din echipa de implementare. 
3) În data de 29.02.2016 la Primăria Comunei Grădinari. Număr de participanți-17 
persoane 
- 13 parteneri, un reprezentant de la firma de consultanţă si 3 persoane din echipa de 
implementare. 

- 5 Acțiuni de informare astfel: 1) În data de 07.03.2016 la Primăria Comunei Bucșani. 
Număr  de participanți-15 persoane. 2) În data de 08.03.2016 la Primăria Comunei 
Crevedia  Mare. Număr de participanți-15 persoane. 3) În data de 09.03.2016 la 
Primăria Comunei Buturugeni. Număr de participanți-15 persoane. 4) În data de 
10.03.2016 la Primăria Comunei Clejani. Număr de participanți-15 persoane. 5) În data 
de 11.03.2016 la Primăria Comunei Grădinari. Număr de participanți-15 persoane. 

- În perioada Decembrie 2015- Aprilie 2016 s-a elaborat Strategia de Dezvoltare Locală, 
concomitent cu acţiunile descrise mai sus, în stransă legătură cu nevoile identificate în 
urma acestor acţiuni dar şi cu analiza teritoriului realizată pe baza datelor statistice 
existente. 

Documentele justificative constituie Anexa 6 la prezenta strategie. 
În toate aceste etape s-a asigurat promovarea egalității dintre  bărbați și femei și a 

integrării de gen, cât și prevenirea oricărei discriminări pe criterii de sex, origine rasială sau 
etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. 



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

După depunerea Strategiei de Dezvoltare Locală, parteneriatul public privat GAL Asociația 
pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord va începe formalităţile pentru constituirea juridică sub 
forma unei Asociaţii conform OG nr. 26/ 2000, actualizată. Acest lucru trebuie realizat până 
cel târziu la data semnării deciziei de finanţare dacă GAL-ul va fi selectat. 

În Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurală 
Giurgiu Nord vor fi prevăzute cel puţin următoarele activităţi obligatorii: 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 statutul de 
autorități publice și permite selecția prin procedură scrisă; asigurarea, cu ocazia selecționării 
operațiunilor, a coerenței cu strategia de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea 
comunității, prin acordarea de prioritate operațiunilor în funcție de contribuția adusă la 
atingerea obiectivelor și țintelor strategiei; pregătirea și publicarea de cereri de propuneri sau 
a unei proceduri permanente de depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selecție; 
primirea și evaluarea cererilor de finanțare; primirea și verificarea conformității cererilor de 
plată depuse; selectarea operațiunilor, stabilirea cuantumului contribuției și prezentarea 
propunerilor către organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilității înainte  de 
aprobare;  monitorizarea  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. Pe lângă aceste activităţi vor mai fi prevăzute 
obligatoriu şi activităţile din Planul de acţiune de la Cap. VII. şi facultativ alte activităţi care 
să contribuie la implementarea SDL în bune condiţii şi cu eficienţă maximă. 

Echipa de implementare a SDL are următoarea componenţă: 
a) Manager (responsabil administrativ) – coordonează activitatea GAL atât sub aspect 
organizatoric cât şi al respectării procedurilor delucru; - 1 angajat 
b) Responsabil tehnic – se ocupă de supravegherea şi controlul gestiunii financiare – contabile 
primare a GAL-ului; are şi atribuţii de verificare a conformităţi şi eligibilităţi cererilor de 
finanţare şi a cererilor de plată primite de cătreGAL – 1 angajat 
c) Responsabili cu animarea/monitorizarea teritoriului–desfăşoară activităţi de animare pentru 
promovarea acţiunilor GAL şi activităţile de monitorizare; are şi atribuţii de verificare a 
conformităţi şi eligibilităţi cererilor de finanţare şi a cererilor de plată primite de către GAL – 
1-2 angajați în funcție de activitatea GAL 
d) Consultanţi externi pentru evaluarea proiectelor primite, contabilitate, audit şi în funcţie 
de necesităţi în alte scopuri, pentru buna desfăşurare a activităţilorGAL. 

Fişele posturilor corespunzătoare fiecărei funcții din cadrul echipei de implementare a 
SDL, se vor ataşa constituind Anexa 8 la SDL. 

Angajarea personalului se va efectua cu respectarea Codului Muncii,precum și a legislației 
cu incidență în reglementarea conflictului de interese. 

Organigrama de funcţionare a GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord: 



 

 
ADUNAREA GENERALĂ 
  
 Cenzor 
 
Consiliul Director 

 
 
Președinte 

 
 
Manager (Responsabil adminsitrativ) - 1 
  
 
 
Responsabil tehnic- 1               Responsabil cu animarea/ Monitorizarea – 1-2 

 

Gestionarea SDL va fi realizată de către GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu 
Nord împreună cu Echipa de implementare şi consultanţii externi fiecare dintre cei implicaţi 
având atribuţii şi responsabilităţi clare pe toată durata de implementare a SDL(în funcție de 
necesitățile GAL). Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, care va fi întocmit imediat după 
constituirea juridică a GAL-ului şi va fi aprobat de către Adunarea Generală, va detalia aceste 
atribuţii şi responsabilităţi. 

GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord va elabora un Plan de Monitorizare, 
Evaluare şi Control care să descrie modalitatea prin care se va realiza evaluarea SDL. Acest Plan 
va avea în vedere următoareleaspecte: 

- Luarea operativă a deciziilor asupra implementării (sau depistarea problemelor) 
- Efectuarea zilnică a gestionării GAL 
- Executarea operativă şi corectă a procedurilor de gestionare a resurselor 
- Facilitarea coordonării între activităţile compartimentelorGAL 
- Monitorizarea şi raportarea la timp despre ealizările şi rezultatele implementării SDL a 

GAL 
- Comunicarea stadiului implementării strategiei de dezvoltare către factorii de decizie 

la cel mai înalt nivel. 
Monitorizarea prevede astfel,un dispozitiv riguros şi transparent de vizualizare a modului 

în care are loc gestionarea financiară a implementării strategiei de dezvoltare, care permite 
colectarea sistematică şi structurarea anuală a datelor cu privire la activităţile desfăşurate. 
Monitorizarea are drept scop urmărirea stadiului implementării proiectelor prin care este 
transpusă în practică strategia de dezvoltare locală. 

Sursele de informare pentru monitorizarea stadiului implementării proiectelor derulate 
la nivelul GAL sunt: 
- Cererile de finanţare ale proiectelor – mai exact informaţiile financiare şi valoarea estimată 
a indicatorilor de rezultat; 
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- Dosarele de plată(intermediare şi finale) întocmite de către beneficiari–pentru cuantificarea 
cheltuielilor deja efectuate şi nivelului atins de indicatorii de rezultat; 
- Rapoartele de progres; 
- Fişele de verificare pe teren întocmite în urma vizitelor de verificare. 

In vederea sistematizării colectării datelor, documentele menţionate anterior sunt 
organizate în dosare, în ordine cronologică, pe fiecare proiect în parte şi pe fiecare măsură 
prevăzută în Strategia de Dezvoltare Locală. 

In cadrul reuniunilor care au ca scop analiza rapoartelor de monitorizare, trebuie: 
- să realizeze evaluarea periodică a progreselor înregistrate pentru atingerea obiectivelor 
specifice ale Strategiei de DezvoltareLocală; 

- să examineze atât rezultatele implementării fiecărei măsuri cât şi calitatea implementării; 
- să se elaboreze recomandări şi propuneri în vederea îmbunătăţirii impactului strategiei. 

Evaluarea presupune elaborarea unui dispozitiv clar de organizare a înregistrării şi 
raportării a unor sugestii şi remarci privind rezultatele implementării proiectelor în cadrul 
strategiei de dezvoltare locală. De asemenea, evaluarea va fi o activitate bine structurată pe 
o bază bine stabilită şi presupune elaborarea unui set de indicatori (consideraţi relevanţi în 
reflectarea eficienţei obţinute în urma implementării proiectului) şi a unei metodologii de 
evaluare a rezultatelor implementării. 

Evaluarea se realizează cu scopul de a îmbunătăţi calitatea implementării proiectelor şi 
implicit a Strategiei de Dezvoltare Locală, prin analiza eficienţei. 
În ceea ce priveşte procesul de evaluare a strategiei de dezvoltare locală, acesta se va 

desfăşura astfel: 
- Evaluarea ex-ante care a fost realizată înainte de elaborarea strategiei şi a avut drept 

scop culegerea de informaţii în vederea introducerii în viitoarea strategie de dezvoltare; 
- Evaluarea intermediară, care va fi realizată pe tot parcursul perioadei de implementare 

şi are ca obiective rectificarea oricăror probleme care pot apărea precum şi 
îmbunătăţirea implementării; 

- Evaluarea ex-post, realizată dupa perioada de implementare a strategiei, va genera 
indicatori şi informaţii care se vor introduce în strategiileviitoare; 

Evaluarea intermediară şi ex-post au rolul de a examina gradul de utilizare a resurselor, 
eficacitatea şi eficienţa Strategiei de Dezvoltare Locală, impactul socio-economic al acesteia, 
precum şi impactul asupra priorităţilor teritoriului GAL. 

Monitorizarea şi evaluarea vor asigura implementarea efectivă şi la timp a proiectelor şi 
a strategiei de dezvoltare locală, managementul financiar, inclusiv administrarea adecvată a 
resurselor şi monitorizarea efectivă şi evaluarea activităţilor şi rezultatelor. 

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

Programarea vizitelor(controalelor)va trebui să aibă în vedere anumite principii,cum ar 
fi: eficienţa unor astfel de demersuri, păstrarea bunelor relaţii contractuale, verificarea doar 
a aspectelor de ordin tehnic legate de proiect etc. 

CAPITOLUL X: Planul de finanțare al strategiei 

Planul de finanţare al Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Asociația pentru Dezvoltare 
Rurală Giurgiu Nord este constituit din: 

1) Componenta A – Valoarea aferentă teritoriului și populației acoperite de parteneriat, 



respectiv 19,84 Euro/locuitor și 985,37Euro/km²: 
(19,84x20593)+(985,37x313,95)=408565,12+309356,91= 717922euro 

Total componenta A și B este de 1.397.472,31 

Din suma de  1.397.472,31 euro aferentă implementării strategiei cheltuielile de funcţionare va 
reprezenta maxim 20%, respectiv  279.494,06 euro, iar diferenţa de 1.117.978,25 euro va fi 
împărţită pe cele 6 măsuri din strategie în funcţie de nevoile identificate, astfel: 

 
Priorităţi de dezvoltare rurală Măsuri Alocare 

financiară 
Procent 
din SDL 

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

Măsura 1 / 1C 
Formare profesională în 
domeniul  agricol 

 

10.768,83   
0,77 % 

P2:Creșterea viabilității exploatațiilor și a 
competitivității  tuturo tipurilor de 
agricultură  în toate regiunile și  promovarea 
tehnologiilor agricole inovatoare și a 
gestionării durabilea pădurilor 

Măsura 2 /2A Sprijin pentru 
dezvoltarea si modernizarea 
fermelor mici din teritoriul 
GAL 

 210.000,00   
15,03 % 

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

Măsura3/3A Sprijinirea 
constituirii şi funcţionării 
formelorasociative 

 26.422,31  
1,89 % 

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

Măsura 4 / 6B Investiţii în 
infrastructura social 

 111.776,23 8,00 % 

Măsura 5 / 6B Sprijinirea 
comunităţii în vederea 
dezvoltării locale în zonele 
rurale 

 559.010,88 40,00 % 

Măsura 6 / 6A Sprijin pentru 
crearea de activitati 
neagricole in teritoriul  GAL 

200.000,00 14,31 % 

TOTAL  1.117.978,25 80 % 

2) Componenta B – Valoarea aferentă nivelului de calitate obținut în urma procesului de 
evaluare și selecție 
Suma primită pe Componenta B va fi împărţită proporţional respectând procentele din 
Componenta A, astfel: Cheltuieli de funcţionare 20%, Măsura 1-  0,77%, Măsura 2- 
15,03%,Măsura 3 –  1,89 %, Măsura 4- 8,00% şi Măsura 5- 40,00%, Măsura 6 – 14,31% 
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CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL 

Imediat ce Strategia de Dezvoltare Locală va fi aprobată GAL Asociația pentru Dezvoltare 
Rurală Giurgiu Nord va începe implementarea ei prin întocmirea ghidurilor si  metodologiei de 
verificare aferente fiecărei măsuri din SDL. După publicarea ghidurilor vor fi lansate măsurile 
şi va începe animarea teritoriului pentru ca toţi posibili beneficiari să aibă acces la informaţiile 
necesare cu privire la depunea proiectelor. Animarea teritoriului va avea loc și înainte de 
publicarea ghidurilor.        

Procedura de evaluare şi selecţie a proiectelor este următoarea: 

1) După lansarea sesiuni de depunere a proiectelor acestea pot fi depuse la sediul/punctul 
de lucru al GAL unde vor fi înregistrate de către un angajat din echipa tehnică a GAL.În 
momentul înregistrării se deschide pentru fiecare proiect un dosar administrativ în care 
vor fi arhivate toate documentele generate pe parcursul evaluării şi selecţiei. 

2) Se va efectua conformitatea şi eligibilitatea proiectului de către 2 experţi din echipa 
tehnică  a GAL. Experţi pot solicita informaţii suplimentare dacă consider necesar acest 
lucru. Raportul/fişa privind conformitatea şi eligibilitatea proiectului va fi aprobat de 
către Managerul GAL. Dacă proiectul este declarat conform şi eligibil merge în etapa 
următoare. Dacă proiectul este declarat neconform sau neeligibil el va fi respins iar 
solicitantul va fi notificat putând să conteste notificarea . Contestaţia va fi analizată de 
către o echipă de contestaţii formată din parteneri GAL. Dacă contestaţia este admisă 
proiectul merge în faza următoare iar dacăc ontestaţia nu este acceptată proiectul este 
respins definitiv, putând fi redepus pentru următoarea sesiune. 

3) Proiectele declarate conforme şi eligibile  pot fi evaluate ethnic şi financiar de către 
doi experţi externi contractaţi de către GAL, în funcție de disponibilitățile financiare 
ale GAL-ului. 

4) Indiferent de punctajul obţinut la evaluare, proiectele merg în comitetul de selecţie 
împreună cu dosarul administrativ care cuprinde toate documentele generate pe 
parcursul procesului de evaluare şi selecţie. 

5) Comitetul de selecţie selectează sau respinge proiectele propuse în funcţie de punctajul 
obţinut şi de criteriile de selecţie aferente măsurii pe care a fost depus respectivul 
proiect. La selecţia proiectelor, se va aplica regula „dublului cvorum”,respective pentru 
validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% 
din membrii comitetului de selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat ş  i      
societate civilă. Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia 
dintre membrii comitetului de selecție, persoana/organizația în cauză nu are drept de 
vot și nu va participa  la  întâlnirea  comitetului  respectiv.   Reprezentanții GAL sau 
solicitanții vor depune la AFIR proiectele selectate de către GAL în vederea evaluării şi 
beneficiarii vor fi notificaţi cu privire  la  rezultatul evaluării proiectului. Pentru 
proiectele respinse se va notifica solicitanţii, aceştia putând contesta rezultatul 
selecţiei la Comisia de contestaţii. Dacă contestaţia este admisă proiectul merge în faza 
următoare iar dacă contestaţia nu este acceptată proiectul este respins definitiv, putând 
fi redepus pentru următoarea sesiune. 

Comitetul de Selecţie şi Comisia de Soluționare a Contestațiilor vor fi formate din 
membrii GAL şi vor numite/schimbate prin Hotărâre a Consiliului Director al GAL. 

Primul Comitetul de Selecţie va avea următoarea componenţă: 
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PARTENERI PUBLICI  28,57 % 
Partener Funcţia în CS Tip/Observaţii 

 Comuna Buturugeni  Membru  

Comuna Grădinari Președinte   
Comuna Bucşani Membru  
PARTENERI PRIVAŢI  57,14 % 
Partener Funcţia în CS Tip/Observaţii 
SC Popasul Neajlovului SRL Membru  
Ioan Aurelia Cristina PFA Membru  
SC Agro Bragadiru Trade SRL Membru  
SC Lustina Vision Construct SRL Membru  
SOCIETATE CIVILĂ 14,29 % 
Partener Funcţia în CS Tip/Observaţii 
Asociaţia “Implică-te pentru Viitor” Membru  
PERSOANE FIZICE RELEVANTE 0% 

   
Membrii supleanţi ai Comitetului de Selecţie sunt:SC IMPEX NICOLAS SRL , SC Agro Fishing 
Măgura SRL, SC Miorod SRL şi Constantin Cristian PFA 

Prima Comisia de Soluționare a Contestațiilor va avea următoarea componenţă: 
 

PARTENERI PUBLICI 28,57 % 
Partener Funcţia în CS Tip/Observaţii 
Comuna Clejani Preşedinte  
Comuna Crevedia Mare Membru  
PARTENERI PRIVAŢI 71,43 % 
Partener Funcţia în CS Tip/Observaţii 
SC Popasul Neajlovului SRL Membru  
SC Style Construct SRL Membru  
SC Agroflor SRL Membru  
Stănilă Marius Dan PFA Membru  
SC Dumir Prod SRL Membru  
SOCIETATE CIVILĂ 0 % 

   
PERSOANE FIZICE RELEVANTE 0% 
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CAPITOLUL XII: Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese 
conform legislației naționale 

Pentru evitarea posibilelor conflicte de interese ficare persoană care face parte din 
structurile de verificare a proiectelor în oricare etapă (conformitate, eligibilitate, evaluare 
tehnică şi financiară,selecţie ) va da o Declaraţie pe propria răspundere că nu este angajată în 
nici un fel de relaţie profesională sau personală cu promotorul de proiect sau nu are interese 
profesionale sau personale în proiect. Persoanele care au astfel de legături sau interese cu un 
proiect nu vor participa la evaluarea sau selecţia respectivului proiect. 

Pentru a garanta transparenţa în procesul decizional şi pentru a evita orice potenţial 
conflict de interese, în manualul de proceduri va exista o separare adecvată a 
responsabilităţilor. 
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