
INTRODUCERE 

 

LEADER reprezintă un concept relativ nou în țara noastră de dezvoltare rurală durabilă. 

Acesta vine în completarea altor programe europene sau naționale, iar abordarea sa 

urmărește să ofere comunităților rurale o metodă de implicare a partenerilor locali în 

orientarea dezvoltării viitoare a zonei lor.  LEADER susține sectoare și categorii de beneficiari 

care, de multe ori, nu sunt sprijinite deloc sau primesc doar un sprijin limitat prin alte 

programe care funcționează în zonele rurale, precum și activitățile culturale, punerea în 

valoare a mediului natural, reabilitarea arhitecturii și a clădirilor de patrimoniu, turismul 

rural, ameliorarea relațiilor dintre producători și consumatori, etc.  

Conceptul fundamental din spatele abordarii LEADER este că, dată fiind diversitatea 

zonelor rurale, strategiile de dezvoltare sunt mai productive și mai eficiente, dacă sunt 

decise și implementate la nivel local, de către actorii locali care utilizează proceduri clare și 

transparente și beneficiază de susținerea administrațiilor publice corespunzătoare. 

LEADER este un instrument important pentru România în reducerea dezechilibrelor 

economice și sociale și a disparităților dintre urban-rural. Experiența actuală reflectă o 

capacitate de dezvoltare la nivel local ce nu răspunde în totalitate nevoilor locale, în special 

în ceea ce privește colaborarea între partenerii publici și privați, iar abordarea strategică 

trebuie încurajată și dezvoltată.  

GAL-urile reprezintă soluția concretă, transformarea în realitate a potențialului pe care 

comunitățile locale îl pot valorifica pentru a se putea înscrie în această nouă abordare a 

dezvoltării satului european, o abordare prin care se încurajează întoarcerea și/sau stabilirea 

tinerilor în teritoriul LEADER și dezvoltarea economică, socială și culturală a acestuia. Pentru 

a sprijini acest demers noua programare pune accentul pe: stimularea parteneriatelor, 

transferul de cunoștințe și implementarea inițiativelor inovative, dar, mai ales, implicarea 

reală a cetățenilor în deciziile strategice pe termen lung, etc. 

Teritoriul acoperit de Asociatia pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu este format din 16 

comune: Izvoarele, Calugareni, Rasuceni, Gaujani, Stanesti, Gogosari, Putineiu, Stoenesti, 

Singureni, Schitu, Malu, Vedea, Mihai Bravu, Gostinu , Baneasa si Slobozia. 

Implmentarea strategiei de dezvoltare locală și de funcționare a Asociatia pentru 

Dezvoltare Rurala Giurgiu, pe baza specificității sale, va contribui la o dezvoltare echilibrată 

a teritoriuluiși va accelera evoluția structurală a acestuia. Implicarea actorilor locali în 

dezvoltarea zonelor în care sunt activi va contribui la dezvoltarea locală și va conduce la o 

dezvoltare dinamică, pe bazele unei strategiei de dezvoltare locală pregătită, implementată 

și gestionată decatre  reprezentanții Asociatiei pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu.  

LEADER poate fi văzut ca un instrument cheie de dezvoltare rurală a teritoriului 

Asociatiei pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu, având în vedere că serviciile de bază curente nu 

întrunesc nevoile populației din teritoriu și nici condițiile sociale, ceea ce se reflectă în 

dezvoltarea economică a zonei din care face parte teritoriul GAL . 

Valoarea adăugată a abordării LEADER in teritoriul Asociatiei pentru Dezvoltare Rurala 

Giurgiu derivă din acele inițiative locale care combină soluții ce răspund problematicii 

existente la nivelul comunităților locate, reflectate în acțiuni specifice acestor nevoi. 



 Abordarea LEADER este susținută prin Prioritatea de dezvoltare rurală 6B “Încurajarea 

dezvoltării locale în zonele rurale”, care răspunde următoarelor nevoi identificate prin 

analiza SWOT la nivelul teritoriului Asociatiei pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu:  

- Reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială; 

 - Dezvoltarea infrastructurii de bază şi a serviciilor în zonele LEADER;  

- Crearea de locuri de muncă înzonele LEADER;  

- Sprijinirea micilor fermieri; 

 - Stimularea infiintarii unor structure asociative;  

- Activitati de instruire si de formare a cetatenilor; 

Asigurarea sinergiilor dintre priorități va conduce la revitalizarea și dezvoltarea zonelor 

LEADER.  

Valoarea adăugată generată prin Strategia de Dezvoltare Rurala a Asociatiei pentru 

Dezvoltare Rurala Giurgiu se regaseste in:  

• respectarea caracterului unic al teritoriului; 

• crearea și consolidarea prin parteneriate, creșterea capacitatății instituționale, 

dezvoltarea și utilizarea resurselor umane și a know-how-ului; 

• generarea unor situații de câștig reciproc și avantaje colaborative la nivelul 

comunității; 

• identificarea unor soluții locale integrate și creative pentru problemele manifestate la 

nivel local . 

Deasemenea Asociatia pentru Dezvoltare Rurala intentioneaza sa desfasoare activitati 

de cooperare prin schimburi de experiență și bune practici inter-teritoriale și trans-naționale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Indicatorii de context relevanti pentru teritoriul Asociatiei pentru Dezvoltare Rurala 

Giurgiu, utilizati pentru analiza-diagnostic sunt: Populatie, teritoriu, structura de varsta, 

densitatea populatiei, rata ocuparii fortei de munca, rata somajului, rata saraciei, structura 

economiei, structura ocuparii fortei de munca, forta de munca agricola, numarul 

exploatatiilor agricole, suprafata agricola, Zone Natura 2000 si  Materia organica din solul 

terenurilor arabile. 

Din punct de vedere administrativ-teritorial, judeţul Giurgiu cuprinde: municipiul 

Giurgiu,oraşele Mihăileşti şi Bolintin Vale şi 51 de comune. De cele 54 de unităţi administrativ 

teritoriale (UAT-uri) aparţin 167 de sate. La nivel de regiune, judeţul Giurgiu este cel mai 

puţin urbanizat, având un procent de 5,55% UAT-uri urbane. Municipiul Giurgiu are 4.761 

ha,oraşul Mihăileşti are o suprafaţă de 6.812ha, iar oraşul Bolintin Vale are 3.900 ha. 

Teritoriul ASOCIATIEI PENTRU DEZVOLTARE RURALA GIURGIU cuprinde 16 comune din sudul, 

sud vestul şi centrul  județului Giurgiu – Vedea, Călugăreni, Malu, Mihai Bravu, Baneasa, 

Gostinu, Schitu, Singureni, Stoenești, Izvoarele, Rasuceni, Putineiu, Gogoșari, Stănești, 

Slobozia si Gaujani. Numărul total al locuitorilor care fac parte din aria teritorială a 

ASOCIATIEI PENTRU DEZVOLTARE RURALA GIURGIU este de 47.835  locuitori,  dispuși pe o 

suprafață totală de 1.358,03 km2(Anexa 2), rezultand o densitate de 35 loc/km2. 

Limitele teritoriale ale GAL - ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALA GIURGIU, sunt 

următoarele:  

N – localitățile din centrul şi nordul judeţului Giurgiu 

S – fluviul Dunarea,comunele Fratesti, Daia, Oinacu si Municipiul Giurgiu 

E – Comunele Prundu si Comana 

V – comuna Toporu si limita cu judeţul Teleorman 

Teritoriul Asociatiei pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu este compact iar niciuna dintre 

localitățile prezente nu sunt incluse în alt GAL. 

Relieful si clima 

Relieful Asociatiei pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu, ca și relieful județului este de 

câmpie care, în nordul judeţului se apropie de 150 m altitudine. Ea este despărţită în 

numeroase fâşii de către afluenţii din dreapta ai Argeşului, la sud însă există o singură 

câmpie, Câmpia Burnazului, înaltă de peste 80 m şi limitată spre nord de depresiunea V-E prin 

care curge Câlniştea, care se întinde pe toată lăţimea judeţului şi cade în trepte (terase) 

către lunca largă, cu bălţi, a Dunării. Câmpia Burnazului e de altfel o unitate morfologică mai 

întinsă, care trece atât de judeţul Ilfov, către est, cât şi în judeţul Teleorman, către Vest. 

Caracteristicile climatice ale teritoriului Asociatiei pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu sunt 

determinate de poziția pe care o are teritoriul judeţului în cadrul Câmpiei Române și de 

condiţiile geografice locale. Astfel, clima temperat – continentală a sudului țării are în 

județul Giurgiu caractere de tranziție, rezultate din interferențe climatice ale vestului 

Câmpiei Romane cu cele ale părții estice, iar topoclimatele sunt influențate de caractere 

locale ale unităților naturale și antropice. Regimul climatic general se caracterizează prin 

veri foarte calde, cu cantități de precipitații nu prea importante, care cad în mare parte sub 

formă de averse și prin ierni relativ reci, marcate la intervale neregulate de viscole puternice 

și de încălziri frecvente.   



Tipul de sol care predomină ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALA GIURGIU   este 

cernoziomul (încadrat în zonele I și II de fertilitate). Condițiile climatice, formele de relief și 

materialul parental au determinat formarea de  tipuri și subtipuri de sol caracteristice 

regiunii (brun roșcate de padure, în diverse stadii de podzolire). În prezent aceste soluri sunt 

încadrate în clasa aluvisoluri roșcate și respectiv aluvisoluri. 

Economie 

La 31.12.2015, populatia stabila cu varsta cuprinsa intre 18-62 ani din teritoriul 

ASOCIATIEI PENTRU DEZVOLTARE RURALA GIURGIU este de 24.217 persoane reprezentand 56% 

din total, din care femei 12.847. La nivelul teritoriului numarul somerilor inregistrati in 

evidenta AJOFM Giurgiu la aceeasi data a fost de 1.811 persoane reprezentand 7,47% din 

populatia stabila din care 811 femei. 

Conform datelor statistice disponibile la 31.12.2014, rata de ocupare la nivelul 

Judetului Giurgiu a fost de 51,98%. Pe sectoare mari de activitate la nivel judetean, populatia 

active este impartita astfel: 43,3% - agricultura, 8,2% - industrie 7,2% – constructii.  

  Migrarea în strainătate are implicații economice și sociale majore, îndeosebi în 

zonele rurale. Conform datelor disponibile pe site-ul INS, la 31.12.2011,numarul persoanelor 

plecate in strainatate erau de  5.444, reprezentand 1,9% din populatia stabila a judetului 

Giurgiu.  

La 31.12.2013 numarul total de salariati din teritoriu era de 3.108 din care 19,59% 

reprezinta salariatii din sectorul agricultura si activitati conexe iar diferenta o reprezinta 

sectoarele non-agricole.  

Intreprinderile active din teritoriul GAL la 31.12.2013 au fost in numar de 409 din care 

65 (25%) activeaza in domeniul agricol.   

Comertul este un sector care reprezinta 41% din totalul intreprinderilor iar celelalte 

activitati reprezinta 33% din totalul intreprinderilor active din teritoriu. 

 Activitatile de productie si servicii non-agricole este foarte slab dezvoltata. 

Context social 

La nivelul teritoriului ASOCIATIEI PENTRU DEZVOLTARE RURALA GIURGIU sunt 1.625 persoane 

adulte si 113 copii cu dizabilitati aflati in comunitate. 

Deasemenea, conform datelor furnizate de AJPIS Giurgiu, in teritoriul GAL sunt 1.335 de 

persoane care primesc ajutor social si 1.359 persoane care primesc alocatie pentru sustinerea 

familiei. 

Furnizorii de servicii sociale din teritoriul GAL opereaza 5 centre in care sunt prestate 

urmatoarele servicii: 

DGASPC Giurgiu 

- Caminul pentru persoane varstnice Oncesti, com. Stanesti, investitie care a vizat 

reabilitarea si extinderea unei cladiriexistente in vederea gazduirii unui numar de 38 

persoane varstnice; 

- Caminul pentru persoane varstnice Singureni infintat in locatia fostului Spital de boli 

infectioase Singureni; 

 

 



 

 

Fundatia „Bambini in Ëmengenza” – Com. Singureni, jud. Giurgiu 

- Servicii sociale de tip rezidential pentru copii cu dizabilitati de tip HIV/SIDA, pentru 

copii fara dizabilitati, servicii de protectia copilului in regim de urgenta, servicii de 

asistenta si ingrijire de tip familial cu asistenti maternali profesionisti si servicii de 

ingrijire de tip rezidential destinate persoanelor adulte cu handicap de tip HIV/SIDA.  

Fundatia „Sfanta Maria Giurgiu” 

- Centrul de recuperare si reabilitare pentru persoanele adulte cu handicap din com. 

Singureni, jud. Giurgiu, in care se presteaza servicii sociale specializate pentru 15 

persoane incadrate in diferite grade de handicap, preluate din structurile DGASPC 

Giurgiu in baza unor conventii de parteneriat; 

Asociatia Letca Noua, com. Slobozia, jud. Giurgiu 

- desfasoara activitati de protectie sociala cu si fara componenta rezidentiala pentru 

persoanele aflate in dificultate  din motive de ordin spiritual, cultural, fizic, psihic, 

material si financiar , acreditata ca furnizor de servicii sociale. 

In teritoriul GAL exista un numar de 25 scoli primare si gimnaziale, numarul total de 

elevi inregistrati in anul scolar 2015-2016 fiind de 4.103. De asemenea exista un numar de 13 

gradinite, fiind inregistrati 222 de prescolari. 

Singura minoritate semnificativa din teritoriul GAL este reprezentata de comunitatea 

roma.Procentul populatiei de etnie roma din total populatie a teritoriului GAL este de 4,7%, 

numarul acestora ridicandu-se la 2.294 persoane conform recensamantului populatiei din anul 

2011. La nivelul teritoriul GAL ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALA GIURGIU se regasesc 

comunitati importante in localitatile: Vedea – 383, Gaujani – 355 , Baneasa - 321, Slobozia - 

359, Singureni - 280, Rasuceni - 122, Putineiu 174. Nevoile comunitatii rome se identifica cu 

cele ale intregii comunitati in care locuiesc, nivelul de integrare fiind unul destul de ridicat, 

motiv pentru care un numar semnificativ de romi nu si-au declarat etnia, numarul acestora 

fiind mai mare decat cel prezentat de sursele oficiale. 

Incluziunea romilor va fi realizata prin faptul ca toate actiunile prevazute in strategie 

vor viza si persoanele de etnie roma, in special masura care se desprinde din nevoia de a 

dezvolta infrastructura sociala, astfel incat sa fie corect scolarizati si integrati in societate. 

Agricultura 

Resursa naturală de bază care constituie suportul dezvoltării economice în teritoriu 

estefondul funciar agricol, funcția dominantă în profilul economico-social al zonei fiind 

dezvoltarea agriculturii cu cele două ramuri principale: cultura vegetală și creșterea 

animalelor. Ponderea terenurilor agricole in total teritoriu este de 96,5%. 

La nivelul judetului Giurgiu numarul exploatatiilor agricole este de 84,454 din care un 

numar de 83,965 sunt exploatatii fara personalitate juridica. 

Dimensiunea medie a unei exploatatii din Judetul Giurgiu este de 3,19 ha.  

In judetul Giurgiu, desi exista un numar important de exploatatii agricole mari spre 

deosebire de alte judete, impactul social al acestora este nesemnificativ, acestea fiind 

reprezentate de societati comerciale care detin cea mai mare parte a  suprafetelor de teren 

arabil in virtutea unor contracte de arenda incheiate cu proprietarii .  



Astfel, in teritoriul GAL cea mai mare parte a exploatatiilor sunt de dimensiuni reduse 

si utilizate pentru practicarea unor activitati agricole de subzistenta sau cedate sub forma de 

arenda societatilor comerciale mari.  

Asocierea dintre fermieri este reprezentata la nivel judetean de unele filiale ale unor 

federatii nationale, o cooperativa care reuneste fermierii mari si o asociatie a fermierilor din 

judet care reprezinta interesele tuturor categoriilor de fermieri. 

In concluzie, asocierea in vederea cresterii competitivitatii este foarte slab 

reprezentata, situatie datorata in principal mentalitatii si a experientelor negative din trecut, 

conform carora asocierea nu se realizeaza pentru interes colectiv, ci doar pentru interesul 

persoanelor care conduc acea structura. 

Prin exemple de bune practici, schimburi de experienta, dezvoltarea structurilor de  

marketing, realizate si promovate prin sprijin din partea GAL, aceste structuri asociative vor 

deveni functionale si vor deschide noi oportunitati de dezvoltare economica prin atragerea 

unor avantaje locale. Astfel puterea colectiva va fi folosita in scopul cresterii prosperitatii 

membrilor, a familiilor lor si a comunitatii din care fac parte.  

La nivelul teritoriului se impune reconversia exploatatiilor prin orientarea catre culturi 

cu valoare adaugata mare care pot fi practicate pe suprafete relativ reduse in vederea crearii 

si consolidarii unei clase de mijloc care sa sustina dezvoltarea in plan social a acestui sector. 

Acest deziderat poate fi sustenabil si realizabil numai daca va fi stimulat interesul 

pentru asociativitate prin cooperare si asociere, astfel incat exploatatiile agricole sa devina 

competitive din punct de vedere calitativ si cantitativ.  

Pentru realizarea acestui deziderat este necesar un nivel de pregatire al resurselor 

umane, necesarul de specializari precum si calitatea formarii in vederea reconversiei 

constituie elemente esentiale ale dezvoltarii socio-economice a teritoriului. 

Infrastructura si servicii de baza 

Situatia actuala a serviciilor de baza si infrastructurii din zona Asociatiei pentru 

Dezvoltare Rurala Giurgiu  afecteaza puternic calitatea vietii din spatiul rural si constituie o 

piedica pentru dezvoltarea activitatilor economice. Prin urmare, prioritizarea nevoilor si 

identificarea unor masuri de interventie sunt necesare in zona. 

La nivelul teritoriului sunt necesare interventii in infrastructura si servicii de baza avand 

in vedere stadiul acestora dupa cum urmeaza: 

Lipsa unor utilaje si echipamente specializare pentru interventii in caz de urgenta, pentru 

intretinerea spatiilor publice si pentru deservirea altor servicii din cadrul primariilor; 

Amenajarea peisagistica a teritoriului si dotarea cu e mobilier stradal, sunt elemente aproape 

inexistente in teritoriul GAL; 

Infrastructura de iluminat stradal invechita si incompleta, care utilizeaza corpuri mari 

consumatoare de energie electrica; 

Infrastructura recreationala pentru populatia din mediul rural slab dezvoltata; 

Existenta unor cladiri de interes public (scoli, gradinite, camine culturale, sedii primarii, 

anexe, etc.) aflate intr-un stadiu avansat de degradare precum si dotarea precara a acestora 

cu mobilier si echipamente necesare functionarii; 

La nivelul teritoriului exista 15 comune din 16 care au un indice de dezvoltare umana locala 

(IDUL) cu valori mai mic sau egale cu 55.Exceptie face comuna Malu care are un indice de 



56,29. Zonele Natura 2000 sunt prezente pe teritoriul a 11 comune conform tabelului de mai 

jos: 

Cod 

siruta Judet Comuna 

IDUL 

2011 

Populatie  

2011 

urban

/ 

rural 

 Zone Natura 2000  

Nume Sit Km2 

100549 GIURGIU SLOBOZIA 51,63 2377 rural 

Gura Vedei-Saica-

Slobozia  5,5 

101001 GIURGIU BANEASA 50,10 5227 rural Comana  22,9 

101662 GIURGIU CALUGARENI 50,94 6148 rural Comana 43,4 

103194 GIURGIU GAUJANI 42,65 2513 rural 

Gura Vedei-Saica-

Slobozia 5,82 

103309 GIURGIU GOGOSARI 29,22 1975 rural    

103354 GIURGIU GOSTINU 45,37 2032 rural 

Gura Vedei-Saica-

Slobozia 11,62 

103899 GIURGIU IZVOARELE 34,83 3930 rural    

104118 GIURGIU MIHAI BRAVU 42,18 2586 rural Comana 43,2 

104715 GIURGIU PUTINEIU 43,27 2486 rural    

104788 GIURGIU RASUCENI 21,12 2652 rural    

104975 GIURGIU SCHITU 23,97 1985 rural Comana 5,66 

105106 GIURGIU SINGURENI 41,39 3191 rural Comana 10,26 

105295 GIURGIU STANESTI 41,51 3000 rural    

105348 GIURGIU STOENESTI 30,68 2249 rural Comana 3,13 

105909 GIURGIU VEDEA 50,78 3108 rural 

Gura Vedei-Saica-

Slobozia 10,25 

179739 GIURGIU MALU 56,29 2376 rural 

Gura Vedei-Saica-

Slobozia 9,94 

Sursa: www.madr.ro - Lista UAT-urilor cu valorile IDUL corespunzatoare si Lista ariilor natural 

protejate Natura 2000 

Avand in vedere aspectele prezentate in acest capitol, sunt indeplinite urmatoarele 

criterii de selectie: CS 1.1, CS 1.2, CS 1.3, CS 2.6 si contine elementele necesare indeplinirii 

CS 3.1, CS 3.2, CS 3.5. 
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CAPITOLUL II :COMPONENTA PARTENERIATULUI 

 

In cadrul parteneriatului ASOCIATIEI PENTRU DEZVOLTARE RURALA GIURGIU s-au asociat 35 

membri, astfel: 16 reprezentanți ai administrației publice locale - COMUNA IZVOARELE, 

COMUNA CALUGARENI, COMUNA RASUCENI, COMUNA GAUJANI, COMUNA STANESTI, COMUNA 

GOGOSARI, COMUNA PUTINEIU, COMUNA STOENESTI, COMUNA SINGURENI, COMUNA SCHITU, 

COMUNA MALU, COMUNA VEDEA, COMUNA MIHAI BRAVU, COMUNA  GOSTINU, COMUNA 

BANEASA,  COMUNA SLOBOZIA , 17 parteneri privați - BIRLAN MIHAELA PFA, TANASE GABRIEL 

II, AGRORAL SERV SRL, AGRICOLA BREAZU SRL, AGROMEC STOENESTI SA, TURTUREA M. BEBE 

ADRIAN II, SINCU DENISA II, GHEORGHE CORINA MARIANA II, G.F.I MARKET SRL-D, PALALAU 

ADORIANA CATALINA II, SIMION M. IULIAN PFA, PIRVU FLORINA PFA, DANUT AGRO SRL, LUMI 

FRUCT  90 SRL, AGROSILVA SRL, MISTRETUL ALB SRL, URUCU FLOREA PFA si 2 reprezentanti 

ai societății civile- ASOCIATIA PENTRU SPRIJINIREA TURISMULUI SI PROTEJAREA MEDIULUI si 

ASOCIATIA FERMIERILOR DIN JUDETUL GIURGIU. 

Partenerii ȋşi asumă elaborarea şi implementarea Planului de Dezvoltare Locală ȋn teritoriul 

stabilit participând la selecţia proiectelor ȋn cadrul GAL precum si prin implicarea in 

dezvoltarea teritoriului prin  promovarea zonei ASOCIATIEI PENTRU DEZVOLTARE RURALA 

GIURGIU si contribuind astfel la ȋmbunătăţirea mediului şi spaţiului rural, creşterea calităţii 

vieţii şi diversificarea activităţilor economice din spaţiul rural prin implementarea strategiilor 

integrate de dezvoltare locală . Parte a teritoriului acoperit de parteneriat a fost, de 

asemenea, implicat ȋncă din anii 2012-2015 ȋn proiectul  finanţat prin Programul Naţional de 

Dezvoltare Rurală, Axa prioritară 4 – LEADER, pentru creşterea capacităţii de implementare a 

strategiilor de dezvoltare locală prin construcţia instituţională a unui parteneriat public - 

privat, facând obiectul acţiunilor de informare şi animare. 

Teritoriul pe care ȋl acoperă grupul ȋn prezent este unul omogen, coeziv din punct de vedere 

social, avand caracteristici comune, identitate locală, nevoi şi aşteptări comune. După cum se 

poate observa, parteneriatul public-privat ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ GIURGIU a 

respectat criteriul referitor la ponderea partenerilor privaţi şi ai societăţii civile, ȋn sensul că 

aceştia se situează peste pragul de 51% pentru selecţia potenţialelor GAL-uri organizată ȋn 

sesiunea aprilie- august 2016. 

Fiecare entitate care face parte din cadrul parteneriatului va avea gradul său de implicare ȋn 

realizarea obiectivelor venind cu o anumită experienţă fie ȋn administraţia publică locală, fie 

ȋn societatea civilă, fie ȋn diverse sectoare ale economiei: agricultură, servicii, comerţ, 

mediu.  

Fiecare partener din cadrul ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ GIURGIU se va implica si 

va promova Planul de Dezvoltare Locala , va ȋncuraja şi promova realizarea investiţiilor  în 

cadrul abordării LEADER, va orienta implementarea abordării LEADER spre cele mai bune 

investiţii care să contribuie la dezvoltarea teritoriului, conform Planului de Dezvoltare Locală, 

va avea interesul ca teritoriul din care face parte sa se dezvolte astfel incat obiectivele 

comune ale teritoriului prezentate in analiza diagnostic sa fie indeplinite. 

Membrii GAL s-au implicat ȋn mod activ ȋn propagarea ȋn rândul populaţiei rurale a 

informaţiilor referitoare la LEADER şi GAL, la posibilităţile şi oportunităţile pe care 

implementarea Axei LEADER le deschide României ȋn general şi zonei ASOCIATIEI PENTRU 

DEZVOLTARE RURALĂ GIURGIU ȋn special. 



S-au constituit grupuri de lucru, la care au fost prezenţi reprezentanţi desemnaţi ai fiecărui 

partener semnatar al acordului de parteneriat şi alte persoane ȋn calitate de invitaţi.Aceste 

grupuri de lucru au avut loc pe toată perioada de elaborare a Planului de Dezvoltare Locală. 

S-au organizat comitete de consultare şi ȋntâlniri de către membrii parteneriatului cu 

locuitorii din teritoriul GAL aplicându-se totodată şi chestionare pentru a identifica nevoile şi 

a ţine cont de sugestiile şi recomandările venite din teritoriu. 

ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ GIURGIU include printre membrii săi şi reprezentanţi 

ai formelor asociative:  

ASOCIATIA FERMIERILOR DIN JUDETUL GIURGIU , reprezinta cel mai relevant domeniu 

pentru teritoriul GAL, desfăşoară activităţi de reprezentare a fermierilor / agricultorilor din 

toate sectoarele (cultura de camp, legumicultura, pomicultura, viticultura, zootehnie, etc.) 

din judetul Giurgiu si a intereselor generale ale acestora, in relatiile cu structurile 

administratiei centrale, ale puterii executive, legislative si judecatoresti, cu alte organisme si 

federatii, interne si internationale. 

ASOCIAȚIA PENTRU SPRIJINIREA TURISMULUI ȘI PROTEJAREA MEDIULUI, reprezentant al 

promovarii turismului si protectiei mediului, este membru partener al ASOCIATIEI PENTRU 

DEZVOLTARE RURALĂ GIURGIU . Scopul asociatiei este : 

 promovarea şi realizarea de proiecte si acţiuni pentru dezvoltare locală, regională şi 

intercomunitară în domeniile de turism, mediu, servicii sociale, transport, protecţia 

animalelor, educaţie, utilităţi publice, resurse umane, cercetare inovare, 

administraţie, mediu de afaceri, dezvoltare durabilă, apicultura, pescuit şi de a obţine 

finanţări interne si externe necesare derulării acestora ; 

 sprijinirea cooperarii la nivelul tuturor regiunilor din UE si de a promova dezvoltarea 

strategica şi tactica cu un focus special pe activităţi de turism, protecţia mediului, 

economie locala, schimburi culturale şi sportive, educaţie continua etc. 

Avand in vedere specificul teritoriului, ȋn rândul membrilor parteneriatului public – privat 

ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ GIURGIU sunt prezente entitati care desfasoara 

activitati agricole: Birlan Mihaela PFA, SC Agroral Serv  SRL , Agricola Breazu SRL, Agromec 

Stoenesti SA, Sincu Denisa II, Pirvu Florina PFA, Urucu Florea PFA reprezentanţi ai sectorului 

economic, precum SC G.F.I Market SRL, SC Lumii Fruct 90 SRL , ai serviciilor Palalau 

Alexandru Adoriana Catalina II, Tanase Gabriel II, ai organizaţiilor de mediu, precum  

ASOCIAȚIA PENTRU SPRIJINIREA TURISMULUI ȘI PROTEJAREA MEDIULUI, ai structurilor 

asociative  din domeniul agricol - Asociatia Fermierilor din Judetul Giurgiu astfel ȋncât toate 

sectoarele responsabile de dezvoltarea viitoare a mediului rural au reprezentare. 

Scopul principal al asociatiei este reprezentarea fermierilor/ agricultorilor din toate 

sectoarele (cultura de camp, legumicultura, pomicultura, viticultura, zootehnie, etc.) din 

judetul Giurgiu si a intereselor generale ale acestora, in relatiile cu structurile administratiei 

centrale, ale puterii executive, legislative si judecatoresti, cu alte organisme si federatii, 

interne si international. 

In concluzie, sunt respectate conditiile prevazute in criteriile de selectie CS 2.5 si CS 2.6. 

  



CAPITOLUL III - ANALIZA SWOT 

 

Bazată pe concluziile analizei diagnostic , pe avantajele comparative ale  teritoriului, pe punctele tari şi oportunităţile 

acestuia, strategia, prin structură şi conţinut urmăreşte formularea unui răspuns coerent și articulat la problemele și punctele 

slabe ale regiunii, prin propunerea unei viziuni strategice ce susține dezvoltarea economică şi echilibrată a teritoriului, 

concomitent cu dezvoltarea capacităţii acestuia de a se adapta şi de a putea răspunde la principalele schimbări economice cheie. 

Strategia se adresează unei game diverse de probleme economice, sociale şi de mediu ale comunităţilor, care sunt relevante 

pentru a defini şi furniza obiectivele necesare obţinerii dezvoltării durabile şi creşterii coeziunii economice, sociale și teritoriale. 

Această viziune se bazează pe acțiunile prevăzute de autoritățile publice locale, de diverși actori locali din sectorul privat, în 

vederea asigurării unei dezvoltări economice, sociale și teritoriale durabile și pentru a realiza obiectivul general al strategiei. 

Obiectivul general strategic este stimularea unui proces de creștere economică durabilă și echilibrată a teritoriului 

ASOCIATIEI PENTRU DEZVOLTARE RURALA GIURGIU, bazată pe inovare și favorabilă incluziunii sociale, care să conducă la 

creșterea prosperității și calității vieții locuitorilor săi. 

 

Analiza SWOT a  teritoriului ASOCIATIEI PENTRU DEZVOLTARE RURALA GIURGIU- Economie 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Teritoriul GAL prezinta profil economic preponderent 

agricol 

- Existenta unor exploatatii agricole de mari dimensiuni cu 

rol important in economia locala 

- Forta de munca relativ ieftina in comparatie cu zonele 

invecinate 

- Numarul in crestere al IMM-urilor din zona 

- Apropierea de un pol economic important 

 

- Puterea mica de cumparare a pietei locale 

- Infrastructura slab dezvoltata a zonei 

- Capitalul mic de dezvoltare al IMM-urilor din zona 

- Exploatarea suprafetelor mici agricole in conditii de 

rentabilitate scazuta 

- Educatia redusa a populatiei in domenii diferite de 

agricultura 

- Gradul redus de integrare a actorilor participanti pe 

filierele agro-alimentare 

- Slaba reprezentare a sectoarelor productie si servicii 

non-agricole in economia locala 

OPORTUNITATI  AMENINTARI 



- Accesarea fondurilor nerambursabile din PNDR  

- Difuzarea de know-how antreprenorial si specializat prin 

intermediul unor masuri specifice din axa LEADER 

- Reconversia in sectorul agricol pentru rentabilizarea 

fermelor mici si foarte mici 

- Infiintarea unor structure asociative pentru stimularea 

dezvoltarii parteneriatelor cu scop patrimonial 

- Cadrul legislativ 

- Globalizarea economiei care duce la cresterea 

concurentei pe piata 

- Migrarea populatiei catre mediul urban 

- Imbatranirea populatiei 

 

Analiza SWOT a  teritoriului ASOCIATIEI PENTRU DEZVOLTARE RURALA GIURGIU- Caracteristici geografice, clima si mediu 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Spatiu geografic compact 

 Caracteristicile solului si relieful de campie permit 

executarea unor lucrari de calitate (terenurile sunt favorabile 

culturilor agricole- suprafata generoasa de teren arabil) potrivit 

legumiculturii; 

 Apropierea de centre urbane importante , Giurgiu, 

Bucuresti si de granita cu Bulgaria, ceea ce favorizeaza 

posibilitatile de colaborare transfrontaliere 

 Clima calda favorizeaza cultivarea de legume şi cereale;  

 Vegetatie arboricola generoasa in zonele de silvo-stepa;  

 Prezenta in zona a unor bazine hidrografice importante ( 

raul Calnistea, Neajlov, Dunărea)  

 Prezenta de drumuri nationale în stare buna  

 Patrimoniu natural impresionant existent in zona, situri 

Natura 2000  

 

 Seceta din ultimii ani a dus la reducerea productiilor 

agricole 

 Cultivarea excesiva a soiurilor hibride  

 Lipsa sistemelor de irigatii 

 Resurse naturale limitate 

 Potential turistic scazut 

 

OPORTUNITATI  AMENINTARI 



 Localizare in apropierea oraselor Giurgiu si Bucuresti, 

ceea ce faciliteaza accesul locuitorilor la mari piete de 

desfacere 

 Fond funciar vast care permite dezvoltarea tuturor 

ramurilor agricole 

 Dezvoltarea infrastructurii de transport si utilitati pentru 

cresterea atractivitatii teritoriului pentru investitori 

 Oportunitati pentru managementul comun al utilitatilor si 

protectia comuna impotriva inundatiilor 

 Grad de insorire ridicat care permite valorificarea 

surselor de energie regenerabila, in special prin utilizarea 

panourilor fotovoltaice 

 

 Risc de seceta din cauza pozitionarii intr-o zona de 

silvo-stepa 

 Nivel redus de implicare a oamenilor pentru 

dezvoltarea teritoriului si pentru protejarea mediului 

 Gestionarea defectuasa a patrimoniului de catre 

autoritati 

 Sisteme de management pentru prevenirea inundatiilor 

de proasta calitate care pot avea efecte negative 

asupra mediului 

 

 

 

Analiza SWOT a  teritoriului ASOCIATIEI PENTRU DEZVOLTARE RURALA GIURGIU- Caracteristici demografice si servicii sociale 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 

 Populatie activa in special in sectoarul agricol;  

 Numar mare de persoane angajate in sectorul agricol;  

 Existenta initiativei economice la nivel local;  

 Forta de munca ridicata si relativ ieftina;  

 Omogenitatea populatiei din punct de vedere etnic 

 Distributia relativa echilibrata a populatiei pe sexe 

 Spatii disponibile pentru crearea de noi centre de 

asistenta sociala 

 Deschiderea autoritatilor locale pentru colaborarea cu 

mediul privat 

 Buna integrare a romilor in comunitate;  

 

 

 

 Populatie puternic imbatranita;  

 Sold natural in declin;  

 Rata de ocupare scazuta;  

 Migrarea fortei de munca active in strainatate si spre 

orase;  

 Forta de munca de slaba calitate ce asigura servicii din 

zona (educationale, medicale, sociale)  

 Participare sociala redusa  

 Nivel de trai si de educatie redus  

 Descentralizare administrativa redusa  

 Numarul ridicat al persoanelor cu nevoi speciale care 

necesita actiuni de protectie sociala 

 Numarul scazut al centrelor de asistenta sociala din 



teritoriu 

 Lipsa unor centre de recuperare/integrare si a dotarilor 

necesare pentru persoanele cu dizabilitati si nevoi 

speciale 

OPORTUNITATI  AMENINTARI 

 Facilitarea accesului la informatii prin posibilitatile de 

organizare in zona a unor cursuri de formare profesionala, 

informare si difuzare de cunostinte;  

 Posibilitatea de crestere a numarului de locuri de munca (si 

implicit a populatiei active) prin facilitarea accesului la 

finantare a microintreprinderilor;  

 Promovarea, prin finantari nerambursabile, a integrarii 

tinerilor in viata rurala si, astfel, retinerea acestora in 

teritoriu;  

 Posibilitati de accesare a unor actiuni si programe ale 

organizatiilor nationale sau internationale in favoarea 

persoanelor cu nevoi special si a grupurilor defavorizate;  

 Promovarea, prin finantare nerambursabila, a formarii 

profesionale a fermierilor;  

 Stimularea revenirii in tara a persoanelor plecate in 

strainatate, o data cu dezvoltarea zonei;  

 Cresterea calitatii educatiei prin investitii in infrastructura  

 

 Riscul excluderii sociale a locuitorilor din zona din cauza 

nivelului redus de trai si de educatie al acestora;  

 Tendinta de imbatranire a populatiei din cauza migrarii 

fortei de munca tinere in aglomerari urbane si in 

strainatate;  

 Sistemul educational nu permite generearea de resurse 

umane conform cererii pietei muncii din teritoriu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analiza SWOT a  teritoriului ASOCIATIEI PENTRU DEZVOLTARE RURALA GIURGIU- Caracteristici infrastructura si servicii de 

baza 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Sisteme de educatie primara si secundara bine dezvoltate 

 Existenta unor centre culturale in majoritatea comunelor din 

teritoriu 

 Investitii finalizate, in curs de executie si bugetate in vederea 

implementarii in infrastructura de drumuri apa/apa uzata in 

aglomerarile importante din teritoriul GAL 

 Capacitate buna de accesare si gestionare a fondurilor 

europene 

 

 Dotare materiala precara a unitatilor de invatamant 

 Dotarea materiala precara a unor camine culturale 

 Slaba dotare a serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta 

cu echipamente, masini si utilaje de interventie in situatii de 

criza 

 Sisteme de iluminat stradal mari consumatoare de energie  

 Lipsa spatiilor de relaxare si agreement in Teritoriul GAL 

   Servicii publice de slaba calitate 

 Lipsa unor amenajari peisagistice si slaba dotare cu mobilier 

stradal in teritoriul GAL 

 

OPORTUNITATI  AMENINTARI 

   Accesarea fondurilor europene pentru imbunatatirea 

infrastructurii de baza 

 Posibilitatea alimentarii cu energie regenerabila si utilizarea 

unor instalatii cu consum redus in realizarea investitiilor 

 Asocierea in vederea utilizarii fondurilor puse la dispozitie 

pentru structuri asociative  

 

   Lipsa fondurilor pentru acoperirea tuturor investitiilor 

necesare in infrastructura de baza 

 Slaba implicare a autoritatilor judetene si centrale in 

realizarea proiectelor 

 

 

  



CAPITOLUL IV: Obiective, prioritati si domenii de interventie 

 

Pentru valorificarea tuturor punctelor forte specifice zonei ASOCIATIEI PENTRU DEZVOLTARE RURALA GIURGIU, si implicit 

pentru o dezvoltare echilibrată a acestui teritoriu, prin analizele diagnostic si SWOT și, de asemenea, în urma unor consultări ale 

tuturor partenerilor grupului, au fost stabilite următoarele masuri, ca și puncte cheie ale teritoriului și drept urmare axul în jurul 

căruia se vor centra toate acțiunile viitoare ale grupului. 

1. Sprijinirea infiintarii unor exploatatii in sectorul legumicol – legume cultivate in sere si solarii, in special ale tinerilor 

pana in 40 ani. Sprijinul forfetar a fost desemnat ca fiind cea mai eficienta forma de sprijin cu o intensitate limitata 

intre 10.000 si 15.000 euro. 

2. Formarea profesionala in sectorul legumicol pentru beneficiarii sprijinului; 

3. Sprijinirea infiintarii unei forme asociative, cu prioritate a celor care au in componenta beneficiari sprijiniti prin GAL; 

4. Sprijin forfetar pentru investitii in crearea si dezvoltarea activitatilor de productie si servicii neagricole care sa conduca 

la crearea de noi locuri de munca si la diversificarea economiei locale; 

5. Sprijin pentru realizarea de investitii in infrastructura sociala pentru a spori capacitatea de a sustine un nivel decent de 

educatie, de ingrijire a persoanelor vulnerabile si de integrare a categoriilor marginalizate. 

6. Sprijin pentru dezvoltarea locala in interes colectiv a comunitatilor din teritoriul GAL. 

Masurile contribuie la obiectivele transversale astfel: 

M1/1C – Formarea profesionala care vizeaza tehnologii inovative si prietenoase cu mediul vor primi punctaj suplimentar la 

selectie 

Investitiile care integreaza tehnologii de utilizare a energiei din surse regenerabile vor primi punctaj suplimentar la selectie 

pentru toate celelalte masuri cuprinse in planul de finantare. 

Obiectivul de 

dezvoltare 

rurală 

Prioritati de 

dezvoltare rurala 
Domenii de interventie Masuri 

Indicatori de 

rezultat cf Reg 

1305/2013 

Indicatori de 

monitorizare cf Ghidul 

Solicitantului 19.2 

Favorizarea 

competitivități

i agriculturii 

P1: Încurajarea 

transferului de 

cunoștințe și a 

inovării în 

agricultură, în 

silvicultură și în 

zonele rurale 

1C Incurajarea invatarii 

pe tot parcursul vietii si 

a formarii profesionale 

in sectoarele agricol si 

forestier 

M1/1C: Sprijin pentru 

formarea profesionala 

in sectorul legumicol 

care contribuie la 

dobandirea de abilitati 

orientate catre 

practicarea unui 

Numarul total al 

participantilor 

instruiti 

Numarul total al 

participantilor instruiti 



management tehnologic 

si economic eficient 

 

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 în vederea 

creșterii participării pe 

piață și a orientării spre 

piață, precum și a 

diversificării 

activităților agricole 

M2/2A: "Sprijin forfetar 

pentru investitii in 

solarii de legume 

pentru dezvoltarea 

clasei de mijloc si 

crearea de noi locuri de 

munca in teritoriul GAL 

Procentajul 

exploatatiilor 

agricole cu sprijin 

prin PDR pentru 

investitii in 

restructurare sau 

modernizare  

Numarul de exploatatii 

agricole / beneficiari 

sprijiniti 

P3: Promovarea 

organizarii lantului 

alimentar, inclusiv 

procesarea si 

comercializarea 

produselor agricole, 

a bunastarii 

animalelor si a 

gestionarii riscurilor 

in agricultura 

3A: Imbunatatirea 

competitivitatii 

producatorilor primari 

printr-o mai buna 

intergrare a acestora in 

lantul agroalimentar 

prin intermediul 

schemelor de calitate, 

al cresterii valorii 

adaugate a produselor 

agricole, al promovarii 

pe pietele locale si in 

cadrul circuitelor scurte 

de aprovizionare, al 

grupurilor si 

organizatiilor de 

producatori si al 

organizatiilor 

interprofesionale 

M3/3A: Sprijin pentru 

infiintarea si 

functionarea 

structurilor asociative 

ale producatorilor 

primari 

Numarul de 

exploatatii 

agricole care 

primesc sprijin 

pentru 

participarea la 

sistemele de 

calitate, la 

pietele locale si 

la circuitele de 

aprovizionare 

scurte, precum si 

la grupuri/ 

organizatii de 

producatori 

Numarul de exploatatii 

agricole care primesc 

sprijin pentru 

participarea la sistemele 

de calitate, la pietele 

locale si la circuitele de 

aprovizionare scurte, 

precum si la grupuri/ 

organizatii de producatori 



Obtinerea unei 

dezvoltari 

teritoriale 

echilibrate a 

economiilor si 

comunitatilor 

rurale, inclusiv 

crearea si 

mentinerea de 

locuri de 

munca 

P6: Promovarea 

incluziunii sociale, a 

reducerii sărăciei și 

a dezvoltării 

economice în zonele 

rurale 

6 A Facilitarea 

diversificării, a 

înființării și a 

dezvoltării de 

întreprinderi mici, 

precum și crearea de 

locuri de muncă; 

M04/6A: Sprijin pentru 

investitii in crearea si 

dezvoltarea activitatilor 

de productie si servicii 

nonagricole 

Locuri de munca 

create in cadrul 

proiectelor 

sprijinite 

Numarul de locuri de 

munca create 

6B Încurajarea 

dezvoltării locale în 

zonele rurale 

M5/6B  Sprijin pentru 

realizarea de Investitii 

in infrastructura sociala 

Procentajul 

populatiei rurale 

care beneficiaza 

de servicii / 

infrastructuri 

imbunatatite 

Populație netă care 

beneficiază de 

servicii/infrastructuri 

îmbunătățite 

M6/6B Sprijin pentru 

dezvoltarea locala in 

interes colectiv a 

comunitatilor din 

teritoriul GAL 

Procentajul 

populatiei rurale 

care beneficiaza 

de servicii / 

infrastructuri 

imbunatatite 

Populație netă care 

beneficiază de 

servicii/infrastructuri 

îmbunătățite 

 

Prin masurile propuse se doreste imbunatatirea performantelor economice ale exploatatiilor mici agricole prin dezvoltare, 

reconversie si formare profesionala, infiintarea si/sau functionarea unei structuri asociative a acestor producatori primari pentru 

intergrarea lor in lantul agroalimentar, infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi mici care sa desfasoare activitati de productie si 

servicii nonagricole in teritoriul GAL, care sa conduca impreuna la crearea de noi locuri de munca si sa atinga obiectivele 

transversale, inovare, mediu si clima. 

Comunitatile locale vor fi sprijinite pentru dezvoltarea in beneficiul comun al tuturor locuitorilor prin investitii in infrastructura 

sociala si investitii  in interes colectiv.  

Conform elementelor prezentate in acest capitol, sunt indeplinite criteriile de selectie CS 4.1, CS4.4 si CS 4.5.  



CAPITOLUL V – PREZENTAREA MASURILOR 

FISA MASURII 1/1C 

 

Denumirea măsurii –Sprijin pentru formarea profesionala in sectorul legumicol care contribuie la 

dobandirea de abilitati orientate catre practicarea unui management tehnologic si economic 

eficient 

CODUL Măsurii – M1/1C 

Tipul măsurii: 

□INVESTITII 

XSERVICII 

□SPRIJIN FORFETAR 

1. Descrierea generală a măsurii 

1.1. Justificare si corelare cu analiza:  

Pe teritoriul celor 16  localitati ale Asociatiei pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu,a existat o traditie in 

legumicultura. In prezent exista un potential urias pentru dezvoltarea acestui sector, prin prisma 

dorintei micilor fermieri din teritoriu de infiintare a unor solarii pentru cultivarea legumelor. 

Exploatarea suprafetelor mici pe care se cultiva in prezent grau, porumb, floarea soarelui, rapita, 

etc., va deveni rentabila prin investitii in solarii de legume. Pentru ca astfel de investitii sa devina 

viabile, este necesara formarea profesionala a beneficiarilor in domeniul legumicol, al 

managementului tehnologic si economic pentru acest tip de activitate. Cunostintele astfel 

acumulate vor contribui la o productie primara superioara din punct de vedere calitativ si 

cantitativ, precum si exploatarea cu un consum minim de resurse naturale si umane.  

Masura indeplineste criteriile de selectie CS 4.2 si CS 4.5 

1.2. Obiectiv(e) de dezvoltare rurală Reg(UE) 1305/2013:  

i) Favorizarea competitivitătii agriculturii 

1.3.Obiectivele specifice / locale ale măsurii: 

Măsura contribuie la atingerea următoarelor obiective specifice: 

 Dezvoltarea de noi produse, practici, procese si tehnologii în sectorul agricolsi transferul celor 

mai bune practici in teritoriul GAL 

 Vizeaza actiuni în scopul atenuării schimbărilor climatice sau al adaptării la acestea 

 Presupune abordări privind proiectele de mediu si practicile ecologice în curs, inclusiv 

gestionarea eficientă a apei, utilizarea energiei din surse regenerabile  

 Creaza noi locuri de munca datorita unei mai bune valorificari a resurselor 

 Stimuleaza activitatea economica a tinerilor fermieri in mediul rural 

 Implica diversificarea activitătilor agricole în directia activitătilor privind sănătatea, integrarea 

socială si educatia pentru mediu si alimentatie. 

1.4. Contributie la prioritatea/prioritătile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 

Prioritatea 1. Încurajarea transferului de cunostinte si a inovării în agricultură, în silvicultură si în 

zonele rurale 

1.5. Măsura corespunde nevoilor identificate la nivelul teritoriului GAL privind reconversia 

culturilor aferente suprafetelor mici si dobandirea de competente in vederea realizarii acesteia 



1.6. Contributia la domeniul de interventie prevăzut la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 

DI 1C Incurajarea invatarii pe tot parcursul vietii si a formarii profesionale in sectoarele agricol si 

forestier 

1.7. Contributia la urmatoarele obiective transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: 

 Inovare 

Va fi incurajata utilizarea de noi procese si tehnologii în sectorul legumicol, conducând la cresterea 

gradului de inovare din sector. Totodată, prin formare profesionala, micii producători isi pot insusi 

modalităti inovatoare de comercializare a unui volum mai mare de produse proprii si de atragere a 

unor noi categorii de consumatori.  Activitătile de formare profesionala ar permite fermierilor să 

invete cum sa capitalizeze în comun produsele obtinute, să-si adapteze productia la cerintele 

pietei, să aibă un acces mai bun la inputuri, să-si optimizeze costurile de productie, să creeze 

lanturi scurte de aprovizionare si să facă fată diferitelor provocări de pe piată.  

 Protectia mediului si atenuarea schimbarilor climatice si de adaptare la acestea 

Operatiunile sprijinite pot deveni un pilon important pentru adaptarea sectorului agricol la 

schimbările climatice, oferind totodată solutii eficiente si inovative cum ar fi soiuri rezistente la 

secetă, tehnici si sisteme cu un număr limitat de interventii asupra solului, contribuind astfel la 

reducerea pierderilor de apă si a degradării solului. Sprijinul acordat va contribui indirect la 

dezvoltarea obiectivelor transversale de mediu si clima prin indeplinirea obiectivelor domeniilor de 

interventie 2A, 3A, si 6B si dezvoltarea de procese si tehnici noi care pot avea un impact benefic 

asupra mediului (de ex. prin reducerea utilizării de îngrăsăminte, cresterea cantitătii de apă din sol, 

reducerea consumului de apă, etc.) sau prin proiecte care facilitează utilizarea surselor 

regenerabile de energie în agricultură. 

1.8. Complementaritateacu alte măsuri din SDL: 

M02/2A: "Sprijin forfetar pentru investitii in solarii de legume pentru dezvoltarea clasei de mijloc si 

crearea de noi locuri de munca in teritoriul GAL” 

M03/3A:"Sprijin pentru infiintarea si functionarea structurilor asociative ale producatorilor primari" 

 M2/2A vizeaza in mod direct fermierii, in timp ce M1/1Care ca beneficiar direct unfurnizor de 

servicii de formare sau de alte servicii de transfer de cunostinte si de actiuni de informare, iar 

ca beneficiari indirecti fermierii, inclusiv pe cei care obtin finantare prin intermediul M02/2A  

 M03/3A vizeaza in mod direct o structura asociativa a fermierilor, in timp de masura M1/1C are 

ca beneficiari indirecti fermierii membrii sau viitori membrii ai structurii asociative, inclusiv pe 

cei care obtin finantare prin intermediul M2/2A. 

M06/6B: "Sprijin pentru dezvoltarea locala in interes colectiv a comunitatilor din teritoriul GAL" 

 Atat M1/1C, cat si M6/6B au ca beneficiari indirecti „populatia locala”, ambele tintind 

imbunatatirea nivelului de trai al populatiei locale in ansamblul sau prin investitii de interes 

colectiv. 

1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL: M01/1C contribuie exclusiv la realizarea P1: Încurajarea 

transferului de cunostinte si a inovării în agricultură, în silvicultură si în zonele rurale  

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Formarea proferionala va ajuta la abordarea dezavantajelor legate de nivelul scazutde cunostinte 

specifice acestui sector din teritoriul GAL. 

Utilizarea de tehnologii inovatoare este reflectată în efectele socio-economice si de mediu, cum ar 



fi: cresterea productiei, reducerea consumului de apa, îmbunătătirea conditiilor de lucru ale 

fermierilor, mentinerea structurii solului, conservarea si îmbunătătirea caracteristicilor solului, 

cresterea rezervei de apă din sol,utilizarea surselor de energie regenerabila etc. Sprijinul acordat în 

cadrul masurii de formareprofesionala va încuraja utilizarea de noi procese si tehnologii în sectorul 

legumicol, vizand cresterea gradului de inovare la nivelul GAL ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE 

RURALA GIURGIU, in concordanta cu obiectivele de mediu si clima. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

 Legislatie UE: Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tintă) 

4.1. Beneficiari directi: 

 Furnizori de servicii de formare sau de alte servicii de transfer de cunostinte si de actiuni de 

informare 

4.1. Beneficiari indirecti: 

 Fermierii din teritoriul GAL, membri actuali ai unei forme asociative ori viitori membri 

 Fermierii finantati de catre GAL in cadrul masurilor M2/2A, M3/2B 

 Populatia locala vizata si de M6/6B. 

 Persoanele din categoría populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă. 

5. Tip de sprijin (conform prevederilor art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 

Sprijinul va fi acordat sub forma rambursarii costurilor eligibile suportate si platite efectiv. 

Se poate solicita plata unui avans de pana la 50% conditionat de constituirea unei garantii bancare 

sau a unei garantii echivalente corespunzatoare procentului de 100% din plata avansului in 

conformitate cu art. 45 (4) si art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

6.1. Tipuri de actiuni eligibile*: 

 Actiuni de formare profesionala si dobandire de competente in domeniul agricol, ca de exemplu: 

- Diversificarea activitatilor in exploatatiile agricole, imbunatatirea calitatii productiei, igiena 

si siguranta alimentelor, siguranta muncii, folosirea fertilizantilor si amendamentelor in 

agricultura  in concordanta cu standardele Uniunii Europene; 

- Imbunatatirea si incurajarea afacerilor; 

- Imbunatatirea cunostintelor privind protectia mediului; 

- Pregatire tehnica ( tehnologii specifice, introducerea de inovatii, difuzarea rezultatelor 

cercetarii si a gestionarii durabile a resurselor naturale, etc.) 

- Managementul durabil al terenurilor agricole; 

- Dezvoltarea unor capacitati inovative in lantul agro-alimentar; 

 activitati demonstrative si actiuni de animare.  

 Sprijin financiar acordat pentru participarea fermierilor la diferite intruniri tematice, targuri, 

expozitii, proiecte de succes, evenimente care pot contribui la informarea acestora privind noile 

tehnologii sau petru actiuni de schimb de experienta; 

 Schimburi pe termen scurt la nivelul conducerii exploatatiilor si vizite in exploatatii; 

Pentru implementarea actiunilor mai sus mentionate sunt eligbile urmatoarele costuri: 

 Cheltuieli cu personalul (formatori, specialisti, etc.) 

 Cheltuieli cu inchirierea de sali si echipamente pentru desfasurarea cursurilor;  



 Deplasarea , cazarea si diurna participantilor; 

 Elaborarea de materiale de informare (pixuri, mape, afise, pliante, brosuri, banere, materiale 

publicitare diverse etc. 

 Taxe de participare/intrare/vizitare la conferinte, targuri, expozitii, simpozioane, etc.; 

Sprijinul se va acorda pentru activitătile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul 

planului de proiect. 

Toate costurile trebuie sa fie rezonabile, justificate si sa corespunda principiilor unei bune 

gestionari financiare. 

6.2. Tipuri de actiuni neeligibile: 

 Cursurile de instruire sau de formare care fac parte din programele sau sistemele normale de 

invatamant de nivel secundar sau superior; 

Pentru implementarea actiunilor mai sus mentionate NU sunt eligbile urmatoarele costuri: 

 cheltuielile cu achizitionarea de echipamente;  

 cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finantare a proiectului; 

 cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si transport persoane, 

 cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantări care vizează aceleasi costuri  

 cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 si anume: dobânzi 

debitoare, achizitionarea de terenuri construite si neconstruite, taxa pe valoarea adăugată, cu 

exceptia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislatiei nationale; 

Lista actiunilor si costurilor eligibile si neeligibile se va completa in Ghidul Solicitantului, inclusiv cu 

prevederile HG Nr. 226/2015. 

6.5. Respectarea schemei de ajutor de minimis: Nu e cazul. 

7. Conditii de eligibilitate: 

 Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili;  

 Solicitantul are prevazut in obiectul de activitate formarea profesionala sau informare sau 

difuzare de cunostinte; 

 Dispune de personal calificat (pentru fiecare domeniu de actiune va prezenta documente care sa 

ateste calificarea sau experienta in desfasurarea acestor actiuni); 

 Proiectul trebuie să se încadreze în tipurile de activităti sprijinite prin măsură;  

 Solicitantul are acces la facilitati corespunzatoare activitatilor specifice; 

 Dispune de capacitate tehnica si financiara necesare derularii activitatilor specifice; 

 Nu este in stare de faliment sau lichidare; 

 Si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale 

catre bugetul de stat; 

8. Criterii de selectie 

Selectia va fi facuta in functie de cel mai avantajos punctaj obtinut in urma aplicarii unor criterii de 

selectie pentru proiectele beneficiarilor eligibili care se refera la: 

- Caracteristici privind nivelul calitativ si tehnic; 

- Se adreseaza beneficiarilor indirecti cu varsta de cel mult 40 ani; 

- Se adreseaza beneficiarilor care sunt membrii unei forme asociative sprijinite prin masura 

M3/3A; 

- Se adreseaza beneficiarilor indirecti care au depus sau implementat un proiect in cadrul 

masurii M2/2A; 



- Tematica cuprinde elemente de protectia mediului si utilizarea de energie din surse 

regenerabile; 

- Numarul participantilor instruiti 

Principiile de selectie vor fi detaliate suplimentar R (UE) nr. 1305/2013. 

9. Sume aplicabile si rata sprijinului 

Pornind de consultarile realizate in cadrul intalnirilor realizate cu reprezentantii sectorului agricol, 

precum si cu participarea sectorului public si al societatii civile, a rezultat nevoia formarii 

profesionale a producatorilor primari, fiind propuse si estimate din punct de vedere pecuniar 

activitati utile si necesare acestui domeniu. Valoarea spijinului nerambursabil privind cheltuielile 

eligibile va fi cuprinsa intre: 5.000 – 29.000 Euro.Ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 100% 

din totalul cheltuielilor eligibile, actiunile propuse facand parte din operatiunile generatoare de 

venit cu utilitate publica. 

10. Indicatori de monitorizare 

 Indicatori de rezultat: numarul total al participantilor instruiti – minim  20 persoane instruite  

 Indicatori de realizare:cheltuieli publice totale 

 

FISA MASURII 2/2A 

 

Denumirea măsurii – "Sprijin forfetar pentru investitii in solarii de legume pentru dezvoltarea 

clasei de mijloc si crearea de noi locuri de munca in teritoriul GAL" 

CODUL Măsurii – M 2/2A 

Tipul măsurii: 

□   INVESTIȚII 

□   SERVICII 

 SPRIJIN FORFETAR 

1. Descrierea generală a măsurii 

Implementarea acestei masuri la nivelul teritoriului GAL a reiesit din necesitatea oferirii unui 

sprijin pentru fermierii care doresc sainfiinteze sau sa desfasoare o activitate mai profitabila in 

cadrul unei exploatatii agricole.Tinand cont ca aceasta zona se afla intr-o zona cu potential 

ridicat pentru cultivarea legumelor si apropierea de marile centre de desfacere a 

productiei,fermierii vor fi motivati si incurajati sa practice legumicultura, activitate care le va 

asigura resurse financiare reducandu-se astfel migratia catre mediul urban, ducand la crearea 

unei clase de mijloc consistente in teritoriul GAL. Sprijinul oferit in cadrul acestei masuri va 

creste gradul de ocupare in teritoriu si nivelul de trai ducand la reducerea disparitatilor dintre 

mediul rural si cel urban. De asemenea vor fi imbunatatite performantele exploatatiilor agricole 

printr-un management corespunzator cu efecte pozitive asupra productivitatii muncii si 

competitivitatii pe piata a produselor agricole. Aderarea la parteneriate de tip cooperativa va 

creste gradul de valorificare a produselor si va avea urmatoarele beneficii: reducerea numarului 

de intermediari din lantul de distributie, asigura o mai buna desfacere a produselor generand 

venituri regulate, achizitii facute in comun cu discounturi semnificative si asigura putere de 

negociere in stabilirea preturilor. 

Masura indeplineste criteriILE de selectie CS 4.2, CS 4.4 si CS 4.5 



1.2. Obiectiv(e) de dezvoltare rurală Reg. (UE) 1305/2013, art. 4:  

i) Favorizarea competitivității agriculturii  

1.3.Obiectivele specifice / locale ale măsurii: 

Măsura contribuie la atingerea următoarelor obiective specifice: 

 Cresterea numarului de exploatatii legumicole in spatii protejate; 

 Cresterea gradului de ocupare a populatiei din teritoriu ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE 

RURALA GIURGIU; 

 Crearea de locuri de muncă; 

 Incurajarea crearii si aderarii la parteneriate de tip cooperativa; 

 Reducerea disparitatilor dintre mediul rural si cel urban; 

 Diminuarea migrarii fortei de munca spre mediul urban. 

1.4. Contribuție la prioritatea/prioritățile 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  

1.5. Măsura corespunde obiectivelor art.19 din Reg.(UE) nr. 1305/2013– Dezvoltarea 

exploatatiilor si a intreprinderilor.  

1.6. Contribuția la domeniul de intervenție prevăzut la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 

2A–Imbunatatirea performantei economice a tuturor exploatatiilor agricole si facilitarea 

restructurarii si modernizarii exploatatiilor, in special in vederea cresterii participarii pe piata si 

a orientarii spre piata, precum si a diversificarii activitatilor agricole. 

1.7. Contribuția la urmatoarele obiective transversale ale Reg. (UE) 1305/2013: 

 Inovare 

Încurajarea reconversiei exploatatiilor agricole prin infiintarea de solarii pentru cultivarea 

legumelor va facilita procesele inovatoare în sectorul agro-alimentar, fermierii  fiind mai deschiși 

să aplice tehnologii şi procese noi. De asemenea, fermierii au un rol important în diseminarea de 

bune practici, idei şi concepte noi, deoarece au acces mai facil la informații noi, inovatoare. 

Sprijinul acordat exploataţiilor agricole de mici dimensiuni din domeniul legumiculturii va facilita 

accesul acestora pe piaţă, și adoptarea unor tehnici şi metode noi și unor tehnologii inovatoare, 

etc. Diversificarea activităţilor economice în zonele rurale va deschide noi oportunităţi şi 

posibilităţi pentru adoptarea de metode noi și utilizarea de tehnologii inovatoare, sporind astfel 

atractivitatea teritoriului GAL ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALA GIURGIU.  

 Protectia mediului si atenuarea schimbarilor climatice si adaptarea la acestea. 

Masura va contribui la prevenirea abandonului terenurilor agricole prin sprijinirea fermierilor, 

inclusiv în vederea îndeplinirii statutului de fermieri activi. De asemenea, măsura promovează 

investiţiile pentru producerea și utilizarea energiei regenerabile, prelucrarea deșeurilor, a 

reziduurilor, precum şi a celor pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi de amoniac 

în agricultură. Sprijinul vizează, totodată, adaptarea fermelor mici la schimbările climatice 

șireducerea vulnerabilității acestora prin adoptarea unor cultura rezistente la schimbări climatice 

și minima intervenție asupra solului sieconomisirea apei în agricultură.  



1.8. Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M1/1C, M3/3A 

 Beneficiarii directi ai M2/2A –fermierii – vor fi beneficiarii indirecti ai M1/1C „Sprijin pentru 

formarea profesionala in sectorul legumicol care contribuie la dobandirea de abilitati 

orientate catre practicarea unui management tehnologic si economic eficient” prin includere 

alor in randul participantilor la toate actiunile desfasurate in cadrul acestei masuri. 

 Beneficiarii directi ai M2/2A –fermierii – vor fi beneficiari indirecti ai masurii 3/3A “Sprijin 

pentru infiintarea si functionarea structurilor asociative ale producatorilor primari“prin 

inscrierea lor in forma asociativa 

1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL: - 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 este indeplinita exclusiv prin intermediul 

M2/2A. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Principalul scop al masurii este de a oferi fermierilor din teritoriul GAL ASOCIATIA PENTRU 

DEZVOLTARE RURALA GIURGIU sprijinul material necesar pentru a infiinta si gestiona exploatatii 

legumicole care sa fie orientate catre nevoile pietei si ale consumatorilor. De asemenea este 

incurajata orientarea spre constituirea sau aderarea la parteneriate de tip cooperativa care sa 

asigure o mai buna valorificare a produselor obtinute si venituri constante care sa asigure 

continuitatea si dezvoltarea activitatilor derulate. 

Proiectele implementate vor aduce plus valoare teritoriului prin: 

 Infiintarea de exploatatii legumicole in spatii protejate; 

 Imbunatatirea managementului; 

 Cresterea competitivitatii in cadrul acestui sector; 

 Sustinerea procesului de asociere in cooperative / asociatii interprofesionale 

 Implementarea de norme de protectie a mediului si igiena. 

Totodata prin aceasta masura se ofera noi oportunitati de dezvoltare a sectorului legumicol: 

 Identificarea unor soluții locale inovative pentru problemele existente la nivel local; 

 Crearea a cel putin 20 noi locuri de muncă; 

 Implementarea de actiuni „prietenoase cu mediul”; 

 Cresterea productivitatii in sectorul legumicol. 

 Reconversia exploatatiilor agricole  

Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării în teritoriul GAL ASOCIATIA PENTRU 

DEZVOLTARE RURALA GIURGIUprin introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, 

diversificarea productiei, ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei,  

precum si introducerea si utilizarea energiei din surse regenerabile.Investiţiile realizate în cadrul 

acestei măsuri vor fi din categoria celor „prietenoase cu mediul”, fiind selectate cu prioritate 

proiectele care adoptă soluţii de obţinere a energiei din surse regenerabile, cele pentru 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si reducerea emisiilor de amoniac din agricultura. 

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: Legea nr. 346/2004,Ordonanţa de urgenţă a Guvernului Romaniei nr. 44/ 

2008. 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

4.1. Beneficiari direcți: 

 Fermierii  (PFA,II, SRL): care detin ( in proprietate, comodat, inchiriere, arenda)un teren 

intravilan sau extravilan care permite realizarea unor spatii protejate cu dimensiunea intre 

500 m2 si 1000 m2pentru  cultivarea legumelor; 

4.2. Beneficiariindirecți: 

 Forma asociativa (cooperative, asociatie interprofesionala) finantata de M3/3A in care 

beneficiarii directi ai M02/2A ar putea fi membri 

 Persoanele din categoría populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă. 

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 înfiinţării de exploatatii 

legumicole in spatii protejate in teritoriul GAL ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALA GIURGIU 

pe baza unei documentatii tehnico-economice. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile şi neeligibile 

6.1. Tipuri de acțiuni eligibile: 

 Implementarea obiectivelor prevazute in documentatia tehnico-economica. 

Sunt eligibile cheltuielile legate de implementarea obiectivelor prevazute in documentatia 

tehnico-economica. 

6.2. Tipuri de acțiuni neeligibile: 

 Achiziţia de clădiri; 

 Construcția și modernizarea locuinței; 

 Investitii care nu au legatura cu obiectul de activitate pentru care se solicita sprijin. 

Tipuri de cheltuieli neeligibile: 

 Cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;  

 Cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia: 

costurilor generale precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile 

pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studii de fezabilitate 

care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 

 Cheltuieli cu achizitionarea mijloacelor de transport pentru uz personal si persoane; 

 Cheltuieli cu investițiile care fac obiectul dublei finanțări care vizeaza aceleasi costuri; 

 Dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii 

pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare;  

 Taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în 

temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul; 

 In cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi 

marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de 

asigurare. 

Lista actiunilor si costurilor eligibile si neeligibile se va completa in Ghidul Solicitantului, inclusiv 

cu prevederile HG Nr. 226/2015. 

6.5. Respectarea schemei de ajutor de minimis: Nu e cazul. 



7. Condiții de eligibilitate: 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  

 Solicitantul trebuie sa detina o exploatatie agricola, un teren intravilan sau extravilan care 

permite realizarea unor spatii protejate cu dimensiunea intre 500 m2 si 1000 m2 pentru  

cultivarea legumelor; 

 Solicitarea finantarii se va face in baza unei documentatii tehnico-financiare, care va fi 

detaliata in Ghidul Solicitantului  

 Sediul social, punctul/punctele de lucru si localizarea proiectului pentru care se solicită 

finanțare trebuie să fie în teritoriul GAL ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALA GIURGIU; 

 Solicitantul se obliga sa devina fermier activ in termen de maxim 12 luni de la data semnarii 

deciziei de finantare; 

 Solicitantul detine sau se angajeaza ca va dobandi competente profesionale adecvate intr-o 

perioada de gratie de maxim 18 de luni de la data semnarii deciziei de finantare, participand 

inclusiv la actiunile finantate prin masura M1/1C; 

 Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare privind 

ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate;  

 Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada cresterii 

performantelor economice ale exploatatiei prin comercializarea productiei proprii in procent 

de minim 30% din valoarea primei transe de plata,comercializare efectuata prin intermediul 

sau cu sprijinul unei forme asociative (cooperative/asociatii interprofesionale)*. 

 Solicitantul este membru sau se angajeaza ca va deveni membru intr-o forma asociativa 

(cooperativa agricola/asociatie interprofesionala) activa din teritoriul GAL ASOCIATIA PENTRU 

DEZVOLTARE RURALA GIURGIU. 

*In cazul in care formele asociative (cooperative/asociatii interprofesionale)care au 

sedii/puncte de lucru in teritoriul GAL ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALA GIURGIU nu sunt 

functionalesau refuza in scris preluarea si comercializarea productiei rezultata din exploatatiile 

fermierilor, atunci acestia isi pot comercializa productia prin alte canale de distributie 

justificate cu documente fiscale.  

8. Criterii de selecție 

 Proiectul include elemente inovative; 

 Proiectul include actiuni care conduc la indeplinirea obiectivelor de mediu si clima; 

 Proiectul prevede crearea de noi locuri de munca (se considera loc de munca nou creat 

infiintarea unui PFA/II cu cel mult 6 luni inainte de solicitarea finantariispecial pentru 

desfasurarea activitatii sprijinite sau angajarea si mentinerea pe perioada de implementare si 

monitorizare a proiectului a unei persoane cu norma intreaga sau angajarea mai multor 

persoane cu norma fractionara de lucru, care cumulate genereaza o norma intreaga); 

 Solicitantul detine competente profesionale adecvate; 

 Solicitantul este inscris intr-o cooperativa/asociatie interprofesionala din teritoriul GAL 

ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALA GIURGIU 

 Productia comercializata prin intermediul sau cu sprijinul formelor asociative cooperative 

agricole / asociatii interprofesionale* existente in teritoriul GAL ASOCIATIA PENTRU 

DEZVOLTARE RURALA GIURGIU depaseste 30% din valoarea primei transe de plata si 20% din 

valoarea productiei in perioada de monitorizare a proiectului. 



 Solicitantul (titularul, asociatul unic, asociatul majoritar sau administratorul entitatii juridice) 

este tanar fermier cu varsta maxima de 40 ani impliniti la data semnarii deciziei de finantare 

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului 

Avand in vedere costurile infiintarii si /sau modernizarii spatiilor protejate pentru cultivarea 

legumelor si necesitatea infiintarii unor exploatatii viabile (solarii cu suprafata intre 500 m2 si 

1000 m2), s-a considerat ca nivelul de sprijin optim este de 13.000 Euro, acordat sub forma unei 

sume forfetare, in doua transe.Nu se acorda sume intermediare. 

Valoarea sprijinului nerambursabil:13.000 Euro 

Cuantumul sprijinului pentruinvestitii in solarii de legume se va acorda, subformă de primă, 

îndouătranşe de plată, astfel: 

 prima tranşă -80%din cuantumul sprijinului după semnarea Deciziei de Finanțare; 

 a doua tranşă - 20% 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 - Numar de exploatatii agricole / Beneficiari sprijiniti; - minim 20 

 Indicatori de rezultat specifici -20 locuri de munca nou create in cadrul proiectelor sprijinite; 

 Indicatori de realizare – cheltuieli publice totale. 

 

FISA MASURII 3/3A 

 

Denumirea măsurii –Sprijin pentru infiintarea si functionarea structurilor asociative ale 

producatorilor primari din sectorul legumicol 

CODUL Măsurii – M3/3A 

Tipul măsurii: 

 INVESTITII 

 SERVICII 

□SPRIJIN FORFETAR 

1. Descrierea generală a măsurii 

1.2. Justificare si corelare cu analiza:  

Pe teritoriul celor 16 de localitati ale GAL ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALA GIURGIU s-a 

evidentiat in urma consultarilor necesitatea stimularii sectorului legumicol si a infiintarii si 

functionarii unor forme asociative (cooperativa/asociatie interprofesionala) care sa coaguleze 

toti producatorii primari existenti si potentiali beneficiari ai sprijinului acordat prin masura 

M2/2A. Productia primara astfel obtinuta va creste considerabil in urmatorii ani, avand o piata 

organizata de desfacere, in prezenta formelor asociative functionale pe acest segment de piata. 

Pentru o mai bună integrare pe piată a micilor producători, nivelul de profesionalism trebuie 

sporit, iar activitătile de promovare trebuie îmbunătătite. Prin asociere, micii producători din 

sectorullegumicolvor avea astfel oportunitatea de a identifica noi tehnologii inovative, noi 

modalităti de comercializare a unui volum mai mare de produse proprii si de atragere a unor noi 

categorii de consumatori, obtinand venituri mai mari pentru aceasta activitate. 



Masura indeplineste Criteriile de Selectie CS 3.5, CS 4.2 si CS 4.5 

1.2. Obiectiv(e) de dezvoltare rurală Reg(UE) 1305/2013:  

i) Favorizarea competitivitătii agriculturii 

1.3.Obiectivele specifice / locale ale măsurii: 

Măsura contribuie la atingerea următoarelor obiective specifice: 

 Dezvoltarea de noi produse, practici, procese si tehnologii în sectorul agricolsi transferul 

celor mai bune practici in teritoriul GAL 

  Existenta si functionarea unor structuri asociative prin exploatarea tuturor beneficiilor 

asociativitatii si cooperarii 

 Acordarea desprijin pentru cooperarea orizontală si verticală între actorii din lantul de 

aprovizionare din sectorul legumicol in vederea promovarii produselor pe pietele locale  

 Vizeaza actiuni comune în scopul atenuării schimbărilor climatice sau al adaptării la acestea 

 Presupune abordări comune privind proiectele de mediu si practicile ecologice în curs, 

inclusiv gestionarea eficientă a apei, utilizarea energiei din surse regenerabile  

 Asigura un buget de functionare pentru activitatile de interes colectiv  

 Creaza si mentine noi locuri de munca datorita unei mai bune valorificari a productiei 

 Stimuleaza activitatea economica a fermierilor in mediul rural 

 Implica diversificarea activitătilor agricole în directia activitătilor privind sănătatea, 

integrarea socială si educatia pentru mediu si alimentatie. 

1.4. Contributie la prioritatea/prioritătile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 

Prioritatea 1. Încurajarea transferului de cunostinte si a inovării în agricultură, în silvicultură si 

în zonele rurale 

1.5. Măsura corespunde obiectivelor art.35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013– Cooperare 

1.6. Contributia la domeniul de interventie prevăzut la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 

DI 1B Imbunatatirea competitivitatii producatorilor primari printr-o mai buna integrare a 

acestora in lantul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al cresterii valorii 

adaugate a produselor agricole, al promovarii pe pietele locale si in cadrul circuitelor scurte de 

aprovizionare, al grupurilor si organizatiilor de producatori si al organizatiilor interprofesionale 

1.7. Contributia la urmatoarele obiective transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: 

 Inovare 

Va fi incurajata utilizarea de noi procese si tehnologii în sectorul agro-alimentar, conducând la 

cresterea gradului de inovare din sector. Totodată, prin asociere, micii producători pot 

identifica modalităti inovatoare de comercializare a unui volum mai mare de produse proprii si 

de atragere a unor noi categorii de consumatori.  Activitătile de dezvoltare-inovare ar permite 

fermierilor să capitalizeze în comun produsele obtinute, să-si adapteze productia la cerintele 

pietei, să aibă un acces mai bun la inputuri, să-si optimizeze costurile de productie, să creeze 

lanturi scurte de aprovizionare si să facă fată diferitelor provocări de pe piată.  

 Protectia mediului si atenuarea schimbarilor climatice si de adaptare la acestea 

Operatiunile sprijinite pot deveni un pilon important pentru adaptarea sectorului agricol la 

schimbările climatice, oferind totodată solutii eficiente si inovative cum ar fi soiuri rezistente la 

secetă, tehnici si sisteme cu un număr limitat de interventii asupra solului, contribuind astfel la 

reducerea pierderilor de apă si a degradării solului. De asemenea,  contribuie la dezvoltarea de 

procese si tehnici noi care pot avea un impact benefic asupra mediului (de ex. prin reducerea 



utilizării de îngrăsăminte, cresterea cantitătii de apă din sol, conservarea cantitătii de carbon 

din sol, reducerea consumului de apă, etc.) sau prin proiecte care facilitează utilizarea surselor 

regenerabile de energie în agricultură si industria alimentară. 

1.8. Complementaritateacu alte măsuri din SDL: 

M1/1C"Sprijin pentru formarea profesionala in sectorul legumicol care contribuie la dobandirea 

de abilitati orientate catre practicarea unui management tehnologic si economic eficient” 

M2/2A:"Sprijin forfetar pentru investitii in solarii de legume pentru dezvoltarea clasei de mijloc 

si crearea de locuri de munca” 

 M1/1Care ca beneficiar direct un furnizor de servicii de formare sau de alte servicii de 

transfer de cunostinte si de actiuni de informare, iar ca beneficiari indirecti fermierii 

sprijiniti inclusiv prin M2/2A si M3/3A. 

 M2/2A,are ca beneficiari directi fermierii, inclusiv pe cei care sunt beneficiari indirecti prin 

intermediul masurilor M1/1C si M3/3A 

M6/6B: "Dezvoltare locala si sustenabila in interes colectiv a comunitatilor din teritoriul GAL" 

 Atat M3/3A, cat si M6/6B au ca beneficiari indirecti „populatia locala”, tinand cont de faptul 

ca M3/3A se adreseaza acestora cu produse agricole de calitate in urma imbunatatirii 

standardelor prin asocierea la cooperativa, iar M6/6B tinteste imbunatatirea nivelului de trai 

al populatiei locale in ansamblul sau prin investitii de interes colectiv. 

1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL: M3/3A contribuie exclusiv la realizarea P3: Promovarea 

organizarii lantului alimentar, inclusiv procesarea si comercializarea produselor agricole, a 

bunastarii animalelor si a gestionarii riscurilor in agricultura 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Asocierea si cooperarea vor ajuta la abordarea dezavantajelor legate de nivelul foarte mare de 

fragmentare din teritoriul GAL ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALA GIURGIU , cu o pondere 

foarte mare a fermelor mici, si va promova entitătile care colaborează pentru identificarea unor 

solutii noi si economii de scară. Comercializarea produselor alimentare obtinute la nivel local, 

prin lanturi scurte si prin piete locale trebuie să devină o componentă importantă a sectorului 

legumicol din zona teritoriului GAL. 

Prin asociere si cooperare, micii producători din GAL ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALA 

GIURGIU pot identifica noi modalităti de obtinere si comercializare a unui volum mai mare de 

produse proprii si de atragere a unor noi categorii de consumatori. Sprijinul acordat în cadrul 

acestei măsuri va contribui la promovarea cooperării în sectorul agricol, dar si cooperarea dintre 

producători, procesatori, comercianti, si restaurante, unităti de cazare, institutii de 

învătământ, autorităti publice si alti consumatori. Utilizarea de tehnologii inovatoare este 

reflectată în efectele socio-economice si de mediu, cum ar fi: cresterea productiei, reducerea 

consumului de combustibil, îmbunătătirea conditiilor de lucru ale fermierilor, mentinerea 

structurii solului, conservarea si îmbunătătirea caracteristicilor solului, cresterea rezervei de 

apă din sol, etc. Sprijinul acordat în cadrul masurii va încuraja utilizarea de noi procese si 

tehnologii în sectorul agricol, vizand cresterea gradului de inovare la nivelul GAL ASOCIATIA 

PENTRU DEZVOLTARE RURALA GIURGIU in concordanta cu obiectivele de mediu si clima. 



3. Trimiteri la alte acte legislative 

 Legislatie UE: Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, 

Regulamentul (UE) nr. 1407/2013, Regulamentuldelegat (UE) nr. 807/2014, Regulamentul de 

punereînaplicare (UE) nr. 808/2014, Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003,  

 Legislatienationala: Ordonantade urgentă a GuvernuluiRomanieinr. 44/ 2008 

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tintă) 

4.1. Beneficiari directi*:In baza art. 35 (1) – a din Reg. (UE) nr. 1305/2013 - un parteneriat 

format din cel putin 2 membri: 

 o forma asociativa de tip cooperativa sau organizatie interprofesionala, cu sediul social / 

punct de lucru in teritoriul GAL de cel putin 6 luni si obiect de activitate in domeniul agricol 

(legumicultura / cultura mare / zootehnie) 

 oricare entitate din sectorul public / privat cu interes in dezvoltarea sectorului agricol, 

inclusiv fermierii. 

4.2. Beneficiari indirecti: 

 Fermierii din teritoriul GAL, membri actuali ai formei asociative ori viitori membri, potentiali 

beneficiari directi ai M1/1C si M2/2A  

 Populatialocalavizata si de M06/6B. 

 Persoanele din categoría populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă. 

5. Tip de sprijin (conform prevederilor art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 

Sprijinul va fi acordat sub forma rambursarii costurilor eligibile suportate si platite efectiv. 

Se poate solicita plata unui avans de pana la 50% conditionat de constituirea unei garantii 

bancare sau a unei garantii echivalente corespunzatoare procentului de 100% din plata avansului 

in conformitate cu art. 45 (4) si art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

6. Tipuri de actiuni eligibile si neeligibile 

6.1. Tipuri de actiuni eligibile*: 

 Proiecte – pilot; 

 Dezvoltarea de noi produse, practici, procese si tehnologii in sectorul agricol; 

 Actiuni de cooperare si investitii tangibile si/sau intangibile pentru promovarea unor 

proiecte comune care implică cel putin două entităti care cooperează pentru: 

Crearea/dezvoltarea unui lant scurt de aprovizionare/piete locale si a dezvoltarii acestora; 

 Activităti de promovare referitoare la crearea/dezvoltarea unui lant scurt de aprovizionare 

(cu produse alimentare) si la piata locală deservită de acest lant/aceste lanturi; 

 Abordari comune privind proiectele de mediu si practicile ecologice in curs, inclusiv 

gestionarea eficienta a apei, utilizarea energiei din surse regenerabile; 

 Actiuni comune in scopul atenuarii schimbarilor climatice sau al adaptarii la acestea; 

 Cooperarea intre actori aflati in regiuni sau state membre diferite este, de asemenea, 

eligibila pentru acest sprijin conform art. 35 (7) al Reg. (UE) 1305/2013. 

Pentru implementarea actiunilor mai sus mentionate sunt eligbile urmatoarele costuri: 

 Studii/planuri;  

 Costurile de functionare a cooperării, maxim 20% din valoarea proiectului; 

 Costuri directe ale proiectelor specifice corelate cu planul proiectului, inclusiv ale 

investitiilor eligibile conform masurilor specifice din cadrul SDL. 

 Costuri de promovare 



 Costuri specifice deplasarilor pentru cooperarea intre actori aflati in regiuni sau state 

membre UE, atat in teritoriul GAL cat si in afara acestuia, cu conditia ca beneficiul 

sprijinului sa se adreseze teritoriului GAL 

 Costuri aferente animarii zonei in cauza pentru a face posibila realizarea unui proiect 

teritorial colectiv 

Sprijinul se va acorda pentru activitătile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul 

planului de proiect. 

6.2. Tipuri de actiuni neeligibile: 

 Proiecte care nu au in vedere rezultate concrete obtinute in urma cooperarii din sectorul 

agricol la nivelul teritoriului GAL ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALA GIURGIU. 

Pentru implementarea actiunilor mai sus mentionate NU sunt eligbile urmatoarele costuri: 

 cheltuielile cu achizitionarea de bunuri si echipamente ”second hand”;  

 cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finantare a proiectului cu exceptia 

celor necesare pentru intocmirea proiectului 

 cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si transport persoane, 

 cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantări care vizează aceleasi costuri  

 cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 si anume: dobânzi 

debitoare, achizitionarea de terenuri construite si neconstruite, taxa pe valoarea adăugată, 

cu exceptia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislatiei nationale; 

Lista actiunilor si costurilor eligibile si neeligibile se va completa in Ghidul Solicitantului, 

inclusiv cu prevederile HG Nr. 226/2015. 

6.5. Respectarea schemei de ajutor de minimis: Nu e cazul. 

7. Conditii de eligibilitate: 

 Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili;  

 Solicitantul va depune un acord de parteneriat/cooperare care face referire la o perioadă de 

functionare cel putin egală cu perioada pentru care se acordă finantarea;  

 Proiectul trebuie să se încadreze în tipurile de activităti sprijinite prin măsură;  

 Pentru proiectele legate de lanturile scurte de aprovizionare, solicitantul va depune un 

studiu/plan, privitor la conceptul de proiect privind lantul scurt de aprovizionare. 

 Pentru proiectele legate de pietele locale, solicitantul va prezinta un concept de marketing 

adaptat la piata locală care să cuprindă si o descriere a activitătilor de promovare propuse.  

 Pentru investitii de alta natura in conformitate cu activitatile eligibile, solicitantul va 

depune un plan de afaceri / SF / PT, in functie de specificul proiectului; 

 Proiectul de cooperare propus va fi nou si nu va fi în curs de desfăsurare sau finalizat; 

8. Criterii de selectie 

 Principiul structurii adecvate de parteneriat pe baza obiectivelor proiectului  

 Principiul asocierii si al reprezentativitătii cooperării 

 Principiul valorii adăugate  

 Principiul “pietelor locale”  

 Principiul promovarii proiectelor care includ elemente inovative, de mediu si clima. 

 Principiul crearii de noi locuri de munca 

Principiile de selectie vor fi detaliate suplimentar conformart. 49 al R (UE) nr. 1305/2013. 



9. Sume aplicabile si rata sprijinului 

Pornind de consultarile realizate in cadrul intalnirilor realizate cu reprezentantii sectorului 

agricol, precum si cu participarea sectorului public si al societatii civile, a rezultat nevoia 

stimularii asocierii si organizarii sectorului producatorilor primari, fiind propuse si estimate din 

punct de vedere pecuniar activitati utile si necesare formelor asociative. Valoarea spijinului 

nerambursabil privind cheltuielile eligibile va fi cuprinsa intre: 5.000 – 80.000 Euro.Ponderea 

sprijinului nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile. Costurile de 

functionare a cooperării nu vor depăsi 20% din valoarea maximă a sprijinului acordat pe proiect 

depus. Toate costurile sunt acoperite de această măsură ca o valoare globală.  

10. Indicatori de monitorizare 

 Indicatori de rezultat:numarul total de operatiuni de cooperare sprijinite in cadrul masurii 

de cooperare – minim 1 operatiune de cooperare 

 Indicatori de rezultat specifici: minim 1 loc de munca nou creat in cadrul proiectelor 

sprijinite  

 Indicatori de realizare:cheltuieli publice totale 

 

FISA MASURII 4/6A 

 

Denumirea măsurii – "Sprijin pentru investitii in crearea si dezvoltarea activitatilor de 

productie si servicii non agricole" 

CODUL Măsurii – M 04/6A 

Tipul măsurii: 

□   INVESTIȚII 

□   SERVICII 

 SPRIJIN FORFETAR 

1. Descrierea generală a măsurii 

1.1. Justificare și corelare cu analiza:  

Implementarea acestei măsuri este necesară pentru stimularea mediului de afaceri din teritoriul 

GAL ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALA GIURGIU prin susţinerea financiară a 

întreprinzătorilor care realizează activităţi de productie si servicii neagricole pentru prima dată 

(start-up în baza unei documentatii tehnico-economice), sau pentru cei care modernizeză şi/sau 

dezvoltă întreprinderile existente. Măsura contribuie la ocuparea unei parţi din excedentul de 

forţă de muncă existent prin crearea de noi locuri de munca, diversificarea economiei rurale, 

creşterea veniturilor populaţiei şi a nivelului de trai, scăderea sărăciei, conducand la reducerea 

disparitatilor dintre rural si urban.   

Masura indeplineste criteriile de selectie CS 4.1, CS 4.2, CS 4.4 si CS 4.5 

1.2. 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  



1.3.Obiectivele specifice / locale ale măsurii: 

Măsura contribuie la atingerea următoarelor obiective specifice: 

 Diversificarea economiei rurale prin activitati de productie si servicii non-agricole, dezvoltarea 

economică durabila a zonelor rurale şi eradicarea sărăciei; 

 Dezvoltarea serviciilor pentru populaţie şi alte activităţi economice; 

 Crearea a minim 5 noi locuri de muncă; 

 Diminuarea migrarii fortei de munca spre mediul urban. 

1.4. Contribuție la prioritatea/prioritățile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 

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

1.5. Măsura corespunde obiectivelor art.19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013– Dezvoltarea 

exploatatiilor si a intreprinderilor.  

1.6. Contribuția la domeniul de intervenție prevăzut la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 

6A – Facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderi mici, precum şi crearea 

de locuri de muncă 

1.7. Contribuția la urmatoarele obiective transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: 

 Inovare - Diversificarea activităţilor economice în zonele rurale va deschide noi oportunităţi şi 

posibilităţi pentru adoptarea de metode noi și utilizarea de tehnologii inovatoare, sporind 

astfel atractivitatea teritoriului GAL ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALA GIURGIU. 

 Protectia mediului si atenuarea schimbarilor climatice si adaptarea la acestea: sprijinul 

acordat fermierilor, microîntreprinderilor și întreprinderilor mici pentru producția și 

utilizarea surselor regenerabile de energie, contribuie la reducerea efectelor schimbărilor 

climatice.  

1.8. Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  

M6/6B: "Sprijin pentru dezvoltarea locala in interes colectiv a comunitatilor din teritoriul GAL" 

tinteste imbunatatirea nivelului de trai al populatiei locale prin investitii in interes colectiv de 

care se bucura si beneficiarii directi IMM-uri ai masurii M04/6A. 

1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL: P6 -Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a 

dezvoltării economice în zonele rurale este realizata prin 3 masuri: M4/6A: "Sprijin pentru 

investitii in crearea si dezvoltarea activitatilor de productie si servicii non-agricole", M 5/6B: " 

Investitii in infrastructura sociala care include si minoritatea roma " si M6/6B „Sprijin pentru 

dezvoltarea locala in interes colectiv a comunitatilor din teritoriul GAL ".  

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Principalul scop al măsurii este acela de a promova crearea și dezvoltarea unor noi activități 

economice în teritoriul GAL ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALA GIURGIU care sa ofere 

oportunitati de diversificare ce nu tin de specificul agricol al zonei, prin: 

 Identificarea unor soluții locale inovative pentru problemele existente la nivel local; 

 Crearea de noi locuri de muncă; 

 Implementarea de actiuni „prietenoase cu mediul”; 

 Dotarea cu echipamente si utilaje care sa permita desfasurarea activitatilor de productie 

si servicii 

Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării în UAT prin activităţile economice nou 

înfiinţate, prin contribuţia adusă la dezvoltarea resurselor umane, prin crearea de locuri de 

muncă şi combaterea sărăciei. Investiţiile realizate în cadrul acestei măsuri vor fi din categoria 



celor „prietenoase cu mediul” fiind selectate cu prioritate proiectele care adoptă soluţii de 

obţinere a energiei din surse regenerabile.Actiunile implementate in teritoriu vor avea un rol 

deosebit in intelegerea si asumarea unor angajamente privind protectia mediului, precum si a 

unor actiuni de adaptare la efectele schimbarilor climatice, prin promovarea de practici si 

tehnologii cu emisii reduse de gaze nocive si identificarea de noi surse de energie 

regenerabila.Stimularea activităților de producție si servicii, serviciilor de agro-turism sibaze de 

agrement va creşte gradul de atractivitate al zonelor rurale, reducând astfel tendința 

rezidenților de a migra spre mediul urban în căutarea unor noi oportunități socio-economice.Prin 

aceasta masura va fi rezolvata problema lipsei de capital existenta la nivelul teritoriului GAL 

ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALA GIURGIU  care impiedica dezvoltarea activitatilor non-

agricole, eliminandu-se astfel riscul abandonarii ideilor creative. 

Masura indeplineste criteriul de selectie CS 4.1 si CS 4.2 

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,  

 Legislatie nationala: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului Romaniei nr. 44/ 2008 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 

4.1. Beneficiari direcți*: 

 Microîntreprinderi şi întreprinderi mici non-agricole existente şi nou-înfiinţate (start-up) din 

teritoriul GAL ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALA GIURGIU. 

4.2. Beneficiariindirecți: 

 Populatia locala vizata si de M6/6B 

 Persoanele din categoría populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă. 

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 înfiinţării si dezvoltarii de 

activități non-agricole în teritoriul GAL ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALA GIURGIU pe baza 

unei documentatii tehnico-economice, in functie de investitia realizata. 

6. Tipuri de acțiuni eligibile şi neeligibile 

6.1. Tipuri de acțiuni eligibile*: 

 Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole; 

 Investiții pentru activități meșteșugărești; 

 Investiții legate de furnizarea de servicii; 

 Investiții pentru infrastructura de tip agro-turistic, proiecte de activități de agrement; 

 Investiții pentru producția de combustibil din biomasă în vederea comercializării.  

*Investitiile realizate in cadrul actiunilor eligibile trebuie sa vizeze crearea de noi activitati 

non-agricole.Toate activitatile care fac obiectul investitiilor realizabile prin aceasta masura vor 

fi detaliate in Ghidul Solicitantului. 

Domeniile de diversificareacoperiteîncadrulmăsuriisunt, dar fara a se limita la: 

 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; industrie metalurgică, fabricare construcții 

metalice, mașini, utillaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, 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 turistice de agrement și 

alimentație publică); 

 Furnizarea de servicii, inclusiv construcții, reconstrucții și/sau modernizarea spațiilor și 

zonelor aferente desfășurării activităților (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații 

mașini si complementare precum spalatorie si vulcanizare;unelte, obiecte casnice; servicii în 

tehnologia informației și servicii informatice; lucrari de pregatire a terenului si alte lucrari 

din domeniul constructiilor;servicii tehnice, servicii de infrumusetare si intretinere corporala 

etc.); 

Pentru implementarea actiunilor mai sus mentionate sunt eligbile urmatoarele categorii de 

costuri: 

 Construcția, extinderea si/sau renovarea / modernizarea, achiziția, inclusiv prin leasing, de 

bunuri imobile; 

 Achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini, utilaje, instalatii și echipamente, 

mijloace de transport specializate noi, în limita valorii pe piață a activului, inclusiv costurile 

de instalare aferente acestora; 

 Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, 

licențe, drepturi de autor, mărci; 

 Achiziţionarea de teren neconstruit necesar investitiei in valoare de maxim 10% din valoarea 

sprijinului acordat, fara a reprezenta un scop în sine, realizabil prin accesarea acestei măsuri 

 Costurile generale precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile 

pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studii de fezabilitate – 

in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevad constructii 

montaj si in limita a 5% pentru proiectele care prevad simpla achizitie. 

6.2. Tipuri de acțiuni neeligibile: 

 Prestarea de servicii agricole;  

 Procesarea și comercializarea produselordin Anexa 1 la Tratatul de Instituire a CE;  

 Producția de electricitate din biomasă ca și activitate economică generatoare de profit. 

Tipuri de cheltuieli neeligibile: 

 cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;  

 cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia: 

costurilor generale pentru realizarea proiectului; 

 cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi transport persoane; 

 cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;  

 dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii 

pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare; 

 achiziţionarea de terenuri construite; 

 taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în 

temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice;  

 în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi 

marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile 

de asigurare; 



Lista actiunilor si costurilor eligibile si neeligibile se va completa in Ghidul Solicitantului, inclusiv 

cu prevederile HG Nr. 226/2015. 

6.5. Respectarea schemei de ajutor de minimis: Sprijinul public nerambursabil va respecta 

prevederile Reg. (CE) nr.1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis. 

7. Condiții de eligibilitate: 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  

 Proiectul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități eligibile;  

 Solicitarea finantarii pentru infiintarea, dezvoltarea si modernizarea unei activitati non-

agricole se face in baza unei documentatii tehnico-economice conform Ghidul Solicitantului 

 Sediul social, punctul/punctele de lucru si localizarea proiectului pentru care se solicită 

finanțare trebuie să fie în teritoriul GAL ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALA GIURGIU; 

 Implementarea proiectului trebuie să înceapă în cel mult 12 luni de la data deciziei de 

acordare a sprijinului; 

 Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada desfășurării 

activităților comerciale prin producția comercializată sau prin activitățile prestate, în 

procent de minim 20% din valoarea primei tranșe de plată. 

8. Criterii de selecție 

 Proiectul include elemente inovative; 

 Proiectul include actiuni care conduc la indeplinirea obiectivelor transversale mediu si clima; 

 Proiectul prevede crearea de noi locuri de munca (se considera loc de munca nou creat 

infiintarea unui PFA/II cu cel mult 6 luni inainte de solicitarea finantarii special pentru 

desfasurarea activitatii sprijinite sau angajarea si mentinerea pe perioada de implementare si 

monitorizare a proiectului a unei persoane cu norma intreaga sau angajarea mai multor 

persoane cu norma fractionara de lucru, care cumulate genereaza o norma intreaga); 

 Solicitantul (titularul, asociatul unic, asociatul majoritar sau administratorul entitatii 

juridice) este tanar cu varsta maxima de 40 ani impliniti la data semnarii deciziei de 

finantare 

9. Sume aplicabile şi rata sprijinului 

Specificul teritoriului GAL, preponderent agricol, nevoile identificate la nivelul teritoriului si 

intentiile de derulare a unor activitati non-agricole, corelate cu lipsa de capital si necesitatea 

implementarii rapide a acestor activitati au contribuit la stabilirea cuantumului sprijinului pentru 

aceasta masura. Avand in vedere aceste criterii de evaluare, s-a considerat necesara si oportuna 

acordarea unor sume forfetare ca propuneri primite in cadrul intalnirilor de animare si consultare 

a reprezentantilor sectoarelor public – privat – societate civila. Se acorda sume forfetare pe trei 

praguri valorice in functie de valoarea investitiilor necesare prevazute de planul de afaceri, fara 

sume intermediare. 

Valoarea proiectelor:20.000 Euro sau 40.000 Euro sau 60.000 Euro (diferentierea va fi detaliata in 

ghidul solicitantului in functie de tipul si complexitatea activitatilor).Cuantumul sprijinului 

pentru înfiinţarea si dezvoltarea de activităţi non-agricole se va acorda, subformă de primă, în 

două tranşe de plată, astfel: 

 prima tranşă -80% din cuantumul sprijinului după semnarea Decizieide Finanțare; 

 a doua tranşă–diferenta de 20% după îndeplinirea tuturor obiectivelor asumate prin proiect. 



10. Indicatori de monitorizare 

 Indicatori de rezultat – 5 locuri de munca nou create in cadrul proiectelor sprijinite; 

 Indicatori de realizare – cheltuieli publice totale. 

 

FISA MASURII 5/6B 

Denumirea masurii – "Sprijin pentru realizarea de investitii in infrastructura sociala" 

CODUL Măsurii – M5/6B 

Tipul măsurii: 

 INVESTITII 

□SERVICII 

□FORFETAR 

1. Descrierea generală a masurii 

1.1. Justificare și corelare cu analiza:  

Cu exceptia centrelor finantate de Directia Judeteana de Asistenta Sociala si Protectia 

Copilului si a celor aflate in adiministrarea unor fundatii,  la nivelul teritoriului GAL ASOCIATIA 

PENTRU DEZVOLTARE RURALA GIURGIUnu exista structuri sociale finantate de autoritati 

publice locale. 

Infrastructura sociala este necesara pentru a sustine un nivel decent de educatie si de ingrijire 

a copiilor,a persoanelor varstnice, a persoanelor cu dizabilitati aflate in comunitate si a altor 

grupuri vulnerabile.Din punct de vedere financiar, sprijinul social integrat eficient și accesibil 

in centrele comunitare poate contribui la reducerea dependenței de transferurile financiare si 

astfel se reduc costurile directe cu acordarea beneficiilor/prestatiilor sociale, influentand 

migratia, care are efecte sociale semnificative la imbatranirea populatiei. 

Prin implementarea proiectelor din cadrul acestei masuri, poate fi diminuat abandonul școlar 

timpuriu, avand un impact direct al educatiei asupra sanselor de a ocupa un loc de munca in 

viitor. Pentru persoanele varstnice care nu pot fi ingrijite in familie, nu exista alternative de 

ingrijire la domiciliu sau institutionalizat. Grupurile vulnerabile nu au posibilitatea de a primi 

consiliere si/sau adapost in momentele de criza.   

Pentru persoanele cu dizabilitati si categoriile marginalizate, masura propusa pune accentul 

pe urmatoarele obiective: imbunatatirea calitatii vietii, promovarea participarii sociale active 

si demne a acestora. 

Integrarea minoritatii rome este o componenta importanta a tuturor categoriilor de 

interventii, intrucat la nivelul teritoriul GAL ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALA GIURGIU 

se regasesc comunitati importante in localitatile: Gaujani, Baneasa, Slobozia, 

Singureni,Rasuceni, Putineiu si altele. 

Masura indeplineste criteriile de selectie CS 3.1,CS 3.2, CS 4.1, CS 4.2 si CS 4.5 

1.2. 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 

1.3.Obiectivele specifice / locale ale masurii: 

 prevenirea excluderii sociale a copiilor si familiilor cu risc crescut de izolare sociala sau 



aflate in incapacitate de a oferi conditii minimale de subzistenta, crestere si educatie; 

 ingrijirea si consilierea persoanelor cu dizabilitati aflate in comunitate; 

 ameliorarea starii psihologice a bătranilor singuratici si vulnerabili;  

 integrarea comunitatilor rome in comunitate; 

 îmbunatatirea calitătii vietii persoanelor varstnice si prevenirea institutionalizarii acestora. 

 Integrarea persoanelor cu risc de excluziune sociala din populatia defavorizata / categorii 

marginalizate 

1.4. Contributie la prioritatea/prioritatile prevazute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele 

rurale. 

1.5. Masura corespunde obiectivelor art.20din Reg. (UE) nr. 1305/2013 

1.6. Contribuția la domeniul de interventie prevăzut la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 

DI 6B Încurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale. 

1.7. Contribuția la urmatoarele obiective transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: 

 Inovare; 

Sprijinul acordat dezvoltării infrastructurii sociale este esenţial pentru dezvoltarea sociala si 

economică a zonei GAL, dand o sansa formarii de generaţii tinere mai bine pregătite, deschise 

spre noi oportunităţi şi capabile să se integreze in societate, alaturi de populatia varstnica 

marginalizata, inclusiv comunitatea roma. Masura contribuie la obiectivele transversale ale 

Reg. 1305/2013 legate de inovare prin solutii noi pentru problemele de asigurarea conditiilor 

favorabile pentru integrarea socio – culturala. 

 Mediu si clima 

În vederea dezvoltării durabile a comunităților rurale, investițiile în infrastructură sociala care 

vizeaza populatia marginalizata, inclusiv comunitatea roma, contribuie la obiectivele de 

mediu prin investitii in echipamente care reduc consumul de energie si apa, inclusiv utilizarea 

energiei regenerabila, acesta fiind un criteriu de selectie al proiectului. 

1.8. Complementaritatea cu alte masuri din SDL:  

M5/6B "Sprijin pentru investitii in infrastructura sociala" are ca beneficiari indirecti populatia 

locala din categorii vulnerabile, marginalizate si defavorizate, inclusiv comunitatea roma, in 

timp ce M6/6B: "Sprijin pentru dezvoltarea locala in interes colectiv a comunitatilor din 

teritoriul GAL" tinteste imbunatatirea nivelului de trai al intregii populatiei locale prin 

investitii in interes colectiv de care se bucura si populatia vulnerabila, marginalizata si 

defavorizata, inclusiv cetatenii romi. 

1.9. Sinergia cu alte masuri din SDL: P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei 

si a dezvoltarii economice in zonele rurala este realizata prin combinarea a 3 masuri: M4/6A, 

M5/6B, M6/6B. 

2. Valoarea adaugată a masurii 

Infiintarea centrelor comunitare de zi pentru persoane varstnice/ copiisi alti membrii ai 

comunitatilor marginalizate joaca un rol important in dezvoltarea spiritului comunitar si a 

voluntariatului.Pentru copiii scolari, centrele propuse a se realiza prin intermediul prezentei 

masuri ofera copiilor din medii defavorizate conditii de educaţie si „control social”dupa orele 

de scoala, pentru a-i feri in perioada cea mai vulnerabila de activitati antisociale, de incultura 



si lene intelectuala, care sa le confere statutul de abonati pe viata la asistenta sociala, la 

protectia statului. Activitatile centrului de zi pentru copii sunt complementare celor realizate 

de alte servicii publice (invatamant, sanatate).Pentru persoanele varstnicesi cele din 

categoriile defavorizate se va realiza scoaterea din izolare sociala, implicarea in activitati si 

ingrijirea acestora va elimina sentimentul inutilitatii si singuratatii. 

Actiunile implementate in teritoriu vor avea caracter inovativ si un rol deosebit in intelegerea 

si asumarea unor angajamente privind protectia mediului, adaptare la efectele schimbarilor 

climatice, prin organizarea unor campanii de informare si sensibilizare a populatiei vizate. 

Valoarea adaugata a masurii si relevanta acesteia deriva din următoarele: 

 prin asistenta gratuita acordata copiilor, care provin in primul rand din familii aflate in 

dificultate (familii cu situatie materiala precara si/sau familii dezorganizate, inclusiv 

familii monoparentale),se da astfel posibilitatea parintilor acestora de a-si gasi un loc de 

munca si de a putea oferi conditii materiale adecvate cresterii copiilor. 

 prin parteneriatele create in vederea functionarii centrului comunitar pe mai multe 

paliere are loc imbunatatirea si accesibilizarea serviciilor locale de asistenta sociala/de 

educatie in mediul rural; 

 evitarea intrarii in sistemul de protectie din cauze preponderent socio-economice a 

persoanelor defavorizate; 

 integrarea minoritatii rome in viata sociala si economica a comunitatii locale; 

 Implicarea varstnicilor in activitati desfasurate in cadrul centrelor de zi pentru mentinerea 

starii lor de sanatate fizica si psihica, prevenind izolarea sociala. 

 Integrarea altor categorii marginalizate in societate care fac parte in populatia locala. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

 Legislatie UE: Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, 

Regulamentul (UE) nr. 1407/2013, Regulamentuldelegat (UE) nr. 807/2014, Regulamentul 

de punereînaplicare (UE) nr. 808/2014, Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003,  

 HG nr.383/2015 pentru aprobarea Strategiei nationale privind incluziunea sociala si 

reducerea saraciei pentru perioada 2015-2020, Legea nr. 197/2012 privind asigurarea 

calitătii in domeniul serviciilor sociale, Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale 

– republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; OUG nr. 26/2000 cu privire la 

asociatii si fundatii;Legea asistentei sociale nr. 292 din 2011. 

4. Beneficiari directi/indirecti (grup tinta) 

4.1. Beneficiari direcți: 

Entitati sau parteneriate care au in componenta entitati eligibile pentru asigurarea 

functionarii prin Axa 5 POCU 

 Comunele din teritoriul GAL si partenerii autorizati ca furnizori de servicii sociale ai 

acestora; 

 Ong-uri si institutii publice autorizate ca furnizori de servicii sociale; 

 Unitati de cult conform legislatiei in vigoare; 

 Grupuri de Actiune Locala (GAL) in cazul in care niciun alt beneficiar nu prezinta interes si 

se aplica masuri de evitare a conflictelor de interese 

4.2. Beneficiari indirecti: 

 Populatia locala defavorizata din categorii marginalizate, inclusiv minoritatea roma 



 Persoanele din categoría populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă. 

5. Tip de sprijin (conform prevederilor art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 

Sprijinul va fi acordat sub forma rambursarii costurilor eligibile suportate si platite efectiv de 

solicitant.Beneficiarii sprijinului pentru investitii pot solicita plata unui avans de pana la 50% 

din ajutorul public acordat pentru aceste investitii de catre agentiile de plati competente.  

Plata avansurilor este conditionata de constituirea unei garantii bancare sau a unei garantii 

echivalente corespunzatoare procentului de 100% din plata avansului, în conformitate cu 

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

6. Tipuri de acțiuni eligibile si neeligibile 

6.1. Tipuri de acțiuni eligibile: 

 Infiintarea / Modernizarea si dotarea centrelor comunitare de zifara cazare 

permanenta:centru comunitar pentru copii/ persoane varstnice /alte categorii, care fac 

parte din populatia marginalizata, inclusiv minoritatea roma etc. 

 Infiintarea / Modernizarea si dotarea oricarui tip de infrastructura sociala, mentionata de 

Legea asistentei sociale nr. 292 din 2011 cu modificarile si completarile ulterioare. 

Costuri eligibile: 

 Construcția, extinderea si/sau renovarea / modernizarea conform tipului de activitate 

eligibila aferenta investitiei; 

 Achiziționarea de mașini, utilaje, instalatii și echipamente noi, în limita valorii pe piață a 

activului, inclusiv costurile de instalare necesare pentru dotare; 

 Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de 

brevete, licențe, drepturi de autor, mărci; 

 Costurile generale precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile 

pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studii de 

fezabilitate – in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevad 

constructii-montaj si in limita a 5% pentru proiectele care prevad simpla achizitie. 

6.2. Tipuri de acțiuni neeligibile: 

 Simpla dotare a centrelor sau cladirilor fara operationalizarea infrastructurii de catre o 

entitate acreditata ca furnizor de servicii sociale; 

 Investitii in centre rezidentiale cu cazare permanenta. 

Tipuri de cheltuieli neeligibile: 

 Cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;  

 Cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu 

excepţia: costurilor generale precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, 

onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studii de 

fezabilitate care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 

 Cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport 

persoane; 

 Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri 

eligibile;  

 Dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei 

subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare;  



 Achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite;  

 Taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în 

temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente 

financiare;  

 Contributia in natura; 

 Costuri privind inchirierea de masini, utilaje, instalatii si echipamente; 

 Costuri operationale, inclusiv costuri de intretinere si chirie. 

Lista investitiilor si costurilor neeligibile se completeaza cu prevederile Hotararii de Guvern 

Nr. 226/ 2015. 

6.3. Aspecte privind demarcarea de masura M6/6B: 

 Masura – M6/6B "Sprijin pentru dezvoltarea locala in interes colectiv a comunitatilor din 

teritoriul GAL"vizeaza investitii care au caracter colectiv si public pentru intreaga 

populatie locala a comunitatii unde se implementeaza. 

 Masura –M5/6B "Sprijin pentru realizarea de investitii in infrastructura sociala" include 

numai investitii legate de infrastructura sociala dedicate populatiei locale marginalizate, 

inclusiv comunitatea roma, vizate de Legea asistentei sociale nr. 292/2011 din 

comunitatea unde se implementeaza proiectul. 

6.4. Aspecte privind complementaritatea cu M6/6B: 

Beneficiarii indirecti ai M5/6B – persoanele din categorii marginalizate, inclusiv minoritatea 

roma, sunt beneficiari indirecti ai M6/6B pentru ca fac parte din populatia locala, aceasta din 

urma masura vizand actiuni de interesc colectiv pentru toti membrii sai. 

6.5. Respectarea schemei de ajutor de minimis 

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile Reg. (CE) nr.1407/2013 cu privire la 

sprijinul de minimis. 

7. Condiții de eligibilitate: 

 Solicitantul sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili; 

 Solicitantul nu trebuie sa fie in insolventă sau in incapacitate de plata; 

 Solicitantul se angajeaza sa asigure intretinerea/mentenanta investitiei pe o perioada de 

minim 5 ani, de la ultima plata; 

 Investitia sa se incadreze in cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute prin masura; 

 Investitia trebuie sa fie in corelare cu orice strategie de dezvoltare 

nationala/regionala/judeteană/locala aprobata; 

 Investitia sa se realizeze in teritoriul GAL ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALA 

GIURGIU. 

8. Criterii de selectie 

 Proiecte realizate in parteneriat; 

 Numarul de persoane din categoriile  defavorizate si marginalizate inregistrate la serviciul 

local public de asistenta sociala; 

 Solutii inovative/”prietenoase cu mediul” 

 Crearea de noi locuri de munca cu norma intreaga; 

 Proiectele care prevad obtinerea de sprijin nerambursabil in cadrul POCU Axa 5, care se 

refera la costurile de functionare ale investitiei pe durata implementarii. 



9. Sume aplicabile si rata sprijinului 

Ca urmare a nevoilor identificate in urma consultarilor publice din teritoriu cu reprezentantii 

sectorului public – privat - societate civila in ceea ce priveste incluziunea sociala a minoritatii 

rome si a grupurilor marginalizate si urmarind imbunatatirea conditiilor de trai in teritoriul 

GAL s-a stabilit tipul si cuantumul sprijinului acordat pentru aceasta masura. 

Cuantumul sprijinului nerambursabil este cuprins intre 5.000 - 100.000 euro/proiect, iar 

intensitatea este adaptata la tipul activitătilor (generatoare sau negeneratoare de profit). 

Intensitatea sprijinului va fi de: 

 100% pentru investitii negeneratoare de venit 

 100% pentru investitii generatoare de venit cu utilitate publică 

 80% pentru investitii generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect. 

10. Indicatori de monitorizare 

 Indicatori de rezultat - Populația netă care beneficiază de servicii îmbunătățite – minim 20 

persoane care beneficiaza direct de infrastructura sociala; 

 Indicatori de rezultat specifici – minim 1 loc de munca nou creat in cadrul proiectelor 

sprijinite; 

 Indicatori de realizare – cheltuieli publice totale. 

 

FISA MASURII 6/6B 

 

Denumirea măsurii – "Sprijin pentru dezvoltare locala in interes colectiv a comunitatilor 

din teritoriul GAL" 

CODUL Măsurii – M 6/6B 

Tipul măsurii: 

 INVESTITII 

□   SERVICII 

□   FORFETAR 

1. Descrierea generală a măsurii 

1.1. Justificare și corelare cu analiza:  

Măsura va contribui la crearea, îmbunătăţirea sau extinderea serviciilor locale de bază 

destinate populației rurale, vizand satisfacerea unor nevoi ale comunității locale, dezvoltarea 

socio-economică a teritoriului, precum și crearea unor noi locuri de muncă.  

Dezvoltarea socio-economică a spaţiului rural este indispensabil legată de existența și 

accesibilitatea serviciilor de bază, inclusiv a celor de agrement. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea 

infrastructurii, a serviciilor de baza reprezintă o cerinţă esenţială pentru creşterea calităţii 

vieţii și care pot conduce la incluziune socială, inversarea tendințelor de declin economic, 

social și de depopulare a zonelor rurale. 

În ceea ce priveste asigurarea serviciilor de baza pentru mediul rural din teritoriul GAL 

ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALA GIURGIU, perspectivele de dezvoltare a spatiului 

rural sunt afectate negativ de infrastructura slab dezvoltata si ineficienta.Drept urmare, 

dezvoltarea unei infrastructuri materiale si sociale rurale, care sa o apropie cel putin de 

nivelul celei din mediul urban, va facilita infiintarea de activitati agricole/neagricole in 



spatiul rural, care sa genereze crearea de noi locuri de munca permanente sau temporare. 

Principalul scop al masurii este modernizarea satelor din teritoriul GAL ASOCIATIA PENTRU 

DEZVOLTARE RURALA GIURGIU prin oferirea unui nivel decent de trai, educatie si ingrijire a 

copiilor, intr-un mediu ambiant placut, care reprezinta o importanta sursa de dezvoltare 

locala.  

Masura indeplineste criteriile de selectie CS 4.1, CS 4.2 si CS 4.5 

1.2. 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  

1.3.Obiectivele specifice / locale ale măsurii: 

Măsura contribuie la atingerea următoarelor obiective specifice: 

 Imbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin amenajareaspațiilor publice locale;  

 Crearea, imbunătățirea sau extinderea serviciilor publice locale de baza destinate 

populatiei; 

 Imbunătățirea siguranței publice prin înființarea și/sau modernizarea rețelelor de iluminat 

public și prin instalarea sistemelor de supraveghere; 

 Reducerea gradului de saracie; 

 Crearea de noi locuri de munca. 

1.4. Contribuție la prioritatea/prioritățile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 

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

rurale  

1.5. Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013: Servicii de baza si 

reinnoirea satelor in zonele rurale. 

1.6. Contribuția la domeniul de intervenție prevăzut la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013: 

6B - Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale  

1.7. Contribuția la urmatoarele obiective transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: 

 Inovare - se vor incuraja investitiile ce vizeaza introducerea de tehnologii si echipamente 

cu caracter inovator care au ca scop imbunatatirea serviciilor locale; 

 Protectia mediului si atenuarea schimbarilor climatice si adaptarea la acestea - se vor 

încuraja investițiile ce vizează eficientizarea energetică a investițiilor prin economisirea 

energiei. 

1.8. Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  

 beneficiarii directi si indirecti ai masurilor M1/1C, M2/2A, M3/3A, M4/6A, M5/6B, sunt 

beneficiari indirecti ai masurii M6/6B: "Sprijin pentru dezvoltare locala in interes colectiv a 

comunitatilor din teritoriul GAL" in sensul ca au acces in calitate de membri ai populatiei 

locale la serviciile si infrastructura de baza dezvoltate in cadrul domenilui de interventie 

6B - Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale care vizeaza actiuni de interes colectiv 

pentru dezvoltarea comunitatilor din care acestia fac parte. 

1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL: P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei 

si a dezvoltarii economice in zonele rurala este realizata prin combinarea a 3 masuri: M4/6A, 

M5/6B, si M6/6B. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Principalul scop al masurii vizeaza imbunatatirea infrastructurii si a serviciilor de baza 



neadecvate care constituie principalul element ce mentine decalajul dintre mediul rural si cel 

urban si reprezinta o piedica in calea egalitatii de sanse si a dezvoltarii socio-economice. 

Conform nevoilor identificate in teritoriu, infrastructura de baza este subdezvoltata, 

impiedicand cresterea economica si ocuparea fortei de munca. 

Obiectivele acestei masuri sunt reprezentate de: 

 Cresterea accesului populatiei din teritoriul GAL ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALA 

GIURGIU la infrastructura locala si servicii; 

 Asigurarea conditiilor de sanatate, protectia mediului, accesibilitate, educatie si cultura, 

reducandu-se astfel migrarea populatiei catre mediul urban; 

 Asigurarea premiselor pentru dezvoltarea unei economii durabile competitive; 

 Dezvoltarea unitara si coerenta a teritoriului GAL ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALA 

GIURGIU. 

O alta componenta a vietii sociale, vizata de aceasta masura, este si cea recreativa care poate 

contribui la cresterea gradului de atractivitate a teritoriului GAL ASOCIATIA PENTRU 

DEZVOLTARE RURALA GIURGIU  pentru populatia tanara. 

Actiunile implementate in teritoriu vor avea caracter inovativ si un rol deosebit in intelegerea 

si asumarea unor angajamente privind protectia mediului, precum si a unor actiuni de 

adaptare la efectele schimbarilor climatice, prin promovarea de practici si tehnologii cu emisii 

reduse de gaze nocive, metode de anvelopare a cladirilor si identificarea de noi surse de 

energie regenerabila. Se pune un mare accent pe eficientizarea energetică a investițiilor prin 

economisirea energiei, acesta fiind un criteriu de selecție. 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

 Legislatie 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; 

 Legislatie nationala: 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 direcți/indirecți (grup țintă) 

4.1. Beneficiari direcți: 

 Autorităţi publice locale (comune, orase) şi asociaţiile acestora, conform legislatiei 

nationale in vigoare; 

 ONG. 

4.2. Beneficiari indirecți: 

 Populația locală, inclusiv beneficiarii directi si indirecti ai masurilor M1/1C, M2/2A, M3/3A, 

M4/6A, M5/6B; 

 Persoanele din categoría populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă. 

5. Tip de sprijin (conform prevederilor art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 

Sprijinul va fi acordat sub forma rambursarii costurilor eligibile suportate si platite efectiv. 

Beneficiarii sprijinului pentru investitii pot solicita plata unui avans de pana la 50% din 

ajutorul public acordat pentru aceste investitii de catre agentiile de plati competente.  

Plata avansurilor este conditionata de constituirea unei garantii bancare sau a unei garantii 

echivalente corespunzatoare procentului de 100% din plata avansului. 



6. Tipuri de acțiuni eligibile şi neeligibile 

6.1. Tipuri de acțiuni eligibile: 

 Inființarea/dezvoltarea și dotarea infrastructurii de valorificare a produselor 

locale(amenajare piata, targ, etc.); 

 Investiţii în scopul conservării specificului local şi a moştenirii culturale(modernizarea, 

renovarea și/sau dotarea căminelor culturale;achizitie costume populare traditionale); 

 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, utilaje pentru 

intretinerea domeniului public, deszapezire, etc). 

 Modernizarea/dotarea si/sau reabilitarea termica a cladirilor si institutiilor publice. 

 Înființarea, amenajarea spațiilor publice pentru populația rurală (parcuri, spaţii de joacă 

pentru copii, terenuri de sport, etc.); 

 Infiintarea si modernizarea infrastructurii pietonale (trotuare, alei pietonale, piste pentru 

biciclete); 

  amenajarea functionala si peisagistica a domeniului public si achizitionarea de mobilier 

stradal; 

 Infiintarea si modernizarea/dotarea gradinitelor si a altor facilitati de interes comunitar. 

 

Pentru implementarea actiunilor mai sus mentionate sunt eligbile urmatoarele categorii de 

costuri: 

 Construcția, extinderea si/sau renovarea /modernizarea conform tipului de activitate 

eligibila aferenta investitiei; 

 Achiziționarea de mașini, utilaje, instalatii, echipamente si dotari noi, în limita valorii pe 

piață a activului, inclusiv costurile de instalare necesare pentru dotare; 

 Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de 

brevete, licențe, drepturi de autor, mărci; 

 Costurile generale precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile 

pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studii de 

fezabilitate – in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevad 

constructii-montaj si in limita a 5% pentru proiectele care prevad simpla achizitie. 

6.2. Tipuri de acțiuni neeligibile: 

 Investiţii în crearea și modernizarea retelei publice de apa/apa uzata; 

 Investiţii în crearea și modernizarea retelei de drumuri de interes local. 

Tipuri de cheltuieli neeligibile: 

 Cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;  

 Cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu 

excepţia: costurilor generale precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, 

onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studii de 

fezabilitate care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 

 Cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport 

persoane; 



 Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri 

eligibile;  

 Dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei 

subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare;  

 Achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite;  

 Taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în 

temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente 

financiare;  

 Contributia in natura; 

 Costuri privind inchirierea de masini, utilaje, instalatii si echipamente; 

 Costuri operationale, inclusiv costuri de intretinere si chirie. 

Lista costurilor eligibile si neeligibile se completeaza cu prevederile Hotararii de Guvern Nr. 

226/2015. 

6.3. Aspecte privind demarcarea de M5/6B: 

 Masura – M 6/6B "Sprijin pentru dezvoltare locala in interes colectiv a comunitatilor din 

teritoriul GAL" vizeaza investitii care au caracter colectiv si public pentru intreaga 

populatie locala a comunitatii unde se implementeaza. 

 Masura – M 5/6B "Sprijin pentru investitii in infrastructura sociala " include numai investitii 

legate de infrastructura sociala dedicate populatiei locale marginalizate, inclusiv 

comunitatea roma, vizate de Legea asistentei sociale nr. 292/2011 din comunitatea unde 

se implementeaza proiectul.  

6.5. Respectarea schemei de ajutor de minimis 

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile Reg. (CE) nr.1407/2013 cu privire la 

sprijinul de minimis. 

7. Condiții 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 de 

minim 5 ani, de la ultima plată; 

 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de activități sprijinite prin 

măsură; 

 Investitia trebuie sa fie in corelare cu orice strategie de dezvoltare 

nationala/regionala/judeteana/locala aprobata; 

 Investiția să se realizeze în teritoriul GAL ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALA 

GIURGIU. 

8. Criterii de selecție 

 Proiectul include elemente inovative; 

 Proiectul include actiuni care conduc la indeplinirea obiectivelor transversale mediu si 

clima; 

 Proiectul prevede combinarea in acelasi proiect a cel putin 2 actiuni eligibile din cadrul 

masurii; 

 Solicitantul face parte din categoria celor care nu au primit anterior sprijin comunitar 

pentru o investiție similara. 



9. Sume aplicabile şi rata sprijinului 

Ca urmare a nevoilor identificatein urma consultarilor publice din teritoriu cu reprezentantii 

sectorului public - privat - societate civila in ceea ce priveste imbunatatirea infrastructurii si a 

serviciilor locale si urmarind reinnoirea spatiului rural in teritoriul GAL ASOCIATIA PENTRU 

DEZVOLTARE RURALA GIURGIU s-a stabilit tipul si cuantumul sprijinului acordat pentru aceasta 

masura. 

Valoarea ajutorului public nerambursabil va fi cuprinsa intre: 5.000 – 80.000 Euro. 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de: 

 100% pentru investiții negeneratoare de venit; 

 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică; 

  80% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect. 

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile Reg. (CE) nr.1407/2013 cu privire la 

sprijinul de minimis. 

10. Indicatori de monitorizare 

 Indicatori de rezultat - Populația netă care beneficiază de servicii îmbunătățite – 

minim 14.000 locuitori ai comunitatilor sprijinite; 

 Indicatori de realizare – cheltuieli publice totale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capitolul VI - Descrierea complementarității și/sau contribuției la obiectivele altor 

strategii relevante (naționale, sectoriale, regionale, județene etc.) 

 

Complementaritatea masurilor din cadrul SDL cu alte programe de dezvoltare este un 

factor important care sta la baza elaborarii acesteia. 

Strategia de dezvoltare locală a ASOCIATIEI  PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ GIURGIU va 

conduce la aplicarea unui model multi-funcțional în ceea ce privește dezvoltarea rurală. 

Mijlocul principal de implementare a acestui model constă în promovarea unei dezvoltări 

echilibrate în domenii precum: agricultura, servicii pentru populație, activități non-agricole 

desfățurate in mediul rural, etc. 

Viziunea strategică a planului de dezvoltare locală ASOCIATIEI  PENTRU DEZVOLTARE 

RURALĂ GIURGIU are în vedere, în acord cu obiectivele Uniunii Europene, reducerea 

disparităților de dezvoltare dintre zona rurală GAL și zonele urbane învecinate. În acest sens, 

întocmirea strategiei ASOCIATIEI  PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ GIURGIU a fost realizată în 

conformitate cu o serie de linii strategice europene, naționale,regionale, respective 

judetene.   

Strategia de dezvoltare a ASOCIATIEI  PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ GIURGIU, preia la 

nivel teritorial obiectivele de dezvoltare  ale regiunii, este în corelare cu Planul de Dezvoltare 

Regională al Regiunii Sud   Muntenia, în contextul în care, prin intermediul PDR se urmărește 

finanțarea unei părți semnificative a proiectelor propuse ca parte a acestor strategii.  De 

asemenea, corelarea strategiei ASOCIATIEI  PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ GIURGIU cu 

strategia județeana este o obligație și  o prioritate. 

Setul de obiective strategice al ASOCIATIEI  PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ GIURGIU 

urmărește să orienteze sprijinul financiar acordat, către o dezvoltare coerentă a tertitoriului. 

In continuare vom descrie complementaritatea fiecarei masuri si contributia acesteia la 

obiectivele strategiei nationale, regionale respectiv judetene. 

Masura 1/1C Sprijn pentru formarea profesionala in domeniul legumicol  contribuie 

la obiectivele urmatoarelor programe si strategii: 

PNDR 2014-2020: Pentru încurajarea inovării, a cooperării şi a creării unei baze de 

cunoştinţe în zonele rurale, sunt stabilite măsurile M01, M02 şi M16.  

Formarea profesională va sprijini măsurile de restructurare şi modernizare a 

exploataţiilor în vederea creşterii competitivităţii, productivităţii și protecției mediului. SM 

1.2 va sprijini încurajarea inovării şi consolidării cunoştinţelor fermierilor în teme de interes, 

metode şi practici inovative şi în practici ce conduc la protecţia mediului şi adaptarea la 

schimbările climatice. Prin SM 1.2, fermierii vor avea acces la cunoştinţe şi informaţii pentru 

un management mai bun al riscurilor la care sunt expuse exploataţiile.  

Pentru demarcarea masurii 1/1C din SDL fata de cele prevazute in PNDR, actiunile 

tintesc dezvoltarea sectorului legumicol din teritoriul GAL prin cultivarea legumelor in spatii 

protejate.   

Programul Operațional Capital Uman (POCU) stabilește prioritățile de investiții, 

obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, 

contribuind la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat (AP 2014‐2020) ‐ 



implicit al Fondurilor Europene Structurale și de Investiții din România, şi anume, de a reduce 

disparităţile de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE.  

La nivel local, Masura 1/1C contribuie la reducerea disparitatilor de dezvoltare 

economica si sociala dintre Teritoriul GAL si zonele dezvoltate (mediul urban).  

Planul de Dezvoltare al Regiunii Sud-Muntenia: Participa la obiectivul strategic nr. 5 

“Dezvoltarea capitalului uman din Regiunea Sud-Muntenia prin cresterea accesului si a 

participarii la educatie si instruire pe tot parcursul vietii si stimularea ocuparii fortei de 

munca” 

Strategia de Dezvoltare Socio-Economica a judetului Giurgiu 2014-2020: Obiectivele 

masurii Masurii 1/1C se regasesc in propunerile de proiecte pentru activitatea “Programe de 

formare in sectorul agro-alimentar si in alte activitati non-agricole”, proiectul 

“Suplimentarea programelor de instruire pentru fermieri in specializarile cerute pe piata 

fortei de munca locala agricola, etc.” 

Masura 2/2A  Sprijin forfetar pentru investitii in solarii de legume pentru 

dezvoltarea clasei de mijloc si crearea de noi locuri de munca in teritoriul GAL 

PNDR 2014-2020 : masura 2/2A contribuie la obiectivele masurilor  4.1 “Ïnvestitii in 

exploatatii agricole”   si 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri 

Planul de Dezvoltare al Regiunii Sud-Muntenia2014-2020: Masura 2/2A contribuie la 

obiectivul strategic nr.7 “Cresterea rolului asezarilor rurale si a contributiei agriculturii la 

economia Regiunii Sud-Muntenia 

Strategia de Dezvoltare Socio-Economica a judetului Giurgiu 2014-2020: Masura 2/2A 

din SDL contribuie la obiectivul strategic nr. 4 “Creşterea competitivităţii sectorului agricol” 

Masura 3/3A  Sprijin pentru infiintarea si functionarea structurilor asociative a 

producatorilor primari 

PNDR 2014-2020: Masura este complementara atat cu masura 9 “Infiintarea grupurilor 

de producatori in sectorul agricol”cat si cu masura 16 “Cooperarea” 

Planul de Dezvoltare al Regiunii Sud-Muntenia 2014-2020:  Masura 3/3A atinge 

obiectivele măsurii 7.5. „Diversificarea și dezvoltarea sectorului agricol și agro-alimentar” 

prin care se doreste promovarea asocierii agricultorilor şi a producătorilor agricoli, în vederea 

valorificării potenţialului remarcabil al regiunii Sud Muntenia, dar și încurajarea formelor 

asociative, asocierea fiind o resursă importantă pentru progresul agriculturii în primul rând 

prin creşterea şanselor de atragere a fondurilor comunitare. 

Strategia de Dezvoltare Socio-Economica a judetului Giurgiu 2014-2020: Masura 

contribuie la realizarea Obiectivului de dezvoltare economica  prin actiunea  “Stimularea 

procesului de asociere a producătorilor agricoli şi crescătorilor de animale pentru creşterea 

competitivităţii acestor activităţi economice;” 

Masura 4/6A  Sprijin pentru investitii in crearea si dezvoltarea activitatilor de 

productie si servicii neagricole 

PNDR 2014-2020: Masura 4/6A este complementara cu Submăsura 6.2 - Sprijin pentru 

înființarea de activități neagricole în zone rurale   

Planul de Dezvoltare al Regiunii Sud-Muntenia: Masura 4/6A 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 4/6A 

contribuie la indeplinirea Obiectivului Specific 4 “Dezvoltarea sectorului serviciilor si a 

activitatilor non agricole” 

Masura 5/6B  Sprijin pentru realizarea de Investitii in infrastructura sociala 

Strategia națională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei (2015-2020): 

Masura 5/6B contribuie la Inițiativele cheie recomandate pentru perioada 2015-2017 prin 

dezvoltarea capacității serviciilor publice de asistență socială locale 

POR 2014-2020: Masura 5/6B este complementara cu Axa prioritară 8: 

„Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale” 

Planul de Dezvoltare al Regiunii Sud-Muntenia: Masura 5/6B  din SDL contribuie la 

indeplinirea obiectivelor prioritatii 6 din PDR “Sustinerea sanatatii si asistentei sociale” 

Strategia de Dezvoltare Socio-Economica a judetului Giurgiu 2014-2020: Masura 5/6B 

contribuie la Obiectivul General 1din sectorul social “Reducerea decalajelor la nivelul 

populației județului Giurgiu prin îmbunătățirea serviciilor și infrastructurii sociale” 

Masura 6/6B Sprijin pentru dezvoltarea locala in interes colectiv a comunitatilor 

din teritoriul GAL 

PNDR 2014-2020: Masura 6/6B este complementara cu Submăsura 7.2 - Investiţii în 

crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică 

Planul de Dezvoltare al Regiunii Sud-Muntenia: Masura 6/6B se regaseste in 

obiectivele masurii 7.1. „Revitalizarea comunităţilor rurale” 

Strategia de Dezvoltare Socio-Economica a judetului Giurgiu 2014-2020: Masura 6/6B 

contribuie la indeplinirea Obiectivelor de dezvoltare ale Strategiei Judetului Giurgiu. 

In concluzie, Strategia de Dezvoltare Locala propusa de ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE 

RURALA GIURGIU este complementara cu actiunile prevazute in teritoriu de catre: Programul 

National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 (1), Programul Operational Capital Uman 2014-2020 

(2), Programul Operational Regional 2014-2020 (3), Strategia naţională privind incluziunea 

socială şi reducerea sărăciei (2015-2020) (4), Planul de dezvoltare al Regiunii Sud-Muntenia 

2014-2020 (5), Strategia de Dezvoltare Socio-Economica a judetului Giurgiu 2014-2020 (6). 

 

(1) http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/2016/PNDR-2014-2020-versiunea-

aprobata-09-februarie-2016.pdf 

(2) http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014 

(3) http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020.html 

(4) http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2015-DPS/2015-sn-is-

rs.pdf 

(5) http://www.adrmuntenia.ro/imagini/upload/pdrmartie2015.pdf 

(6) http://www.cjgiurgiu.ro/portal/giurgiu/cj/portal.nsf/All/1AC218042B8C348E422576

1F0048B32E/$FILE/STRATEGIA%20JUDETULUI%20GIURGIU%20Finala%2004.03.2014.pd

f 

CAPITOLUL VII – DESCRIEREA PLANULUI DE ACTIUNE 

 

ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ GIURGIU este responsabila pentru administrarea şi 

implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală în mod eficient, eficace şi corect, în raport cu 

obiectivele acesteia şi a legislatiei nationale si international in vigoare. 

http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/2016/PNDR-2014-2020-versiunea-aprobata-09-februarie-2016.pdf
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/2016/PNDR-2014-2020-versiunea-aprobata-09-februarie-2016.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020.html
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2015-DPS/2015-sn-is-rs.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2015-DPS/2015-sn-is-rs.pdf
http://www.adrmuntenia.ro/imagini/upload/pdrmartie2015.pdf
http://www.cjgiurgiu.ro/portal/giurgiu/cj/portal.nsf/All/1AC218042B8C348E4225761F0048B32E/$FILE/STRATEGIA%20JUDETULUI%20GIURGIU%20Finala%2004.03.2014.pdf
http://www.cjgiurgiu.ro/portal/giurgiu/cj/portal.nsf/All/1AC218042B8C348E4225761F0048B32E/$FILE/STRATEGIA%20JUDETULUI%20GIURGIU%20Finala%2004.03.2014.pdf
http://www.cjgiurgiu.ro/portal/giurgiu/cj/portal.nsf/All/1AC218042B8C348E4225761F0048B32E/$FILE/STRATEGIA%20JUDETULUI%20GIURGIU%20Finala%2004.03.2014.pdf


Evaluarea proprie și monitorizarea permanentă trebuie axate pe valoarea adăugata a 

abordării LEADER, eficiență și eficacitate pentru a asigura un management financiar adecvat.  

Accesarea măsurii 19.4 este necesară și oportună pentru implementarea strategiei de 

dezvoltare a grupului de acțiune locală ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ GIURGIU. 

Așadar, această măsură oferă grupului posibilitatea de a funcționa corect, asigurându-i 

resursele financiare necesare platii furnizorilor, a echipei tehnice si a tuturor cheltuielilor 

curente pentru toata perioada, 2016- 2023, in vederea  desfasurarii in conditii optime a 

actiunilor prevazute in cadrul Planului de Actiune al ASOCIATIEI PENTRU DEZVOLTARE RURALA 

GIURGIU, precum: 

1. Comunicare, promovare, informare 

Responsabili - echipa tehnica (in mod special animatorul) si partenerii GAL, servicii 

externalizate (realizare site web, materiale publicitare/anunturi mass-media). 

Descriere activitate: comunicare, promovare, informare 

Metodologie de realizare - mijloace de comunicare directa si indirecta (in masa). 

Rezultate planificate – actiuni de promovare si informare derulate pe tot parcursul 

implementarii SDL corelate cu celelalte activitati planificate. 

2. Instruire 

Responsabili - echipa tehnica, partenerii GAL, servicii externalizate (formatori). 

Descriere activitate – actiuni de formare a liderilor locali si echipei tehnice pentru 

implementarea eficienta a SDL. 

Metodologie de realizare – sustinerea si participarea la sesiuni de instruire. 

Rezultate planificate – actiuni de instruire derulate. 

3. Studii de zona 

Responsabili - echipa tehnica, partenerii GAL, servicii externalizate (elaborare studii). 

Descriere activitate - realizarea de cercetari care au ca obiectiv furnizarea de informatii 

relevante cu privire la specificul teritoriului. 

Metodologie de realizare – cercetari sociologice adaptate temei studiului. 

Rezultate planificate – studii de zona realizate. 

4. Participari la actiunile RNDR, REDR, etc. 

Responsabili - echipa tehnica, partenerii GAL. 

Descriere activitate – participarea la actiunile intreprinse de RNDR, si alte activitati de 

intruire, informare si promovare care vizeaza implementarea strategiei etc. 

Metodologie de realizare – deplasari ale echipei tehnice si ale partenerilor. 

Rezultate planificate – actiuni de instruire realizate . 

5.   Elaborare si lansare apeluri de selectie pentru proiecte 

Responsabili - echipa tehnica si partenerii GAL. 

Descriere activitate - elaborarea documentelor justificative de lansare a apelurilor de 

selectie. 

Metodologie de realizare – lansarea apelurilor de selectie 

Rezultate planificate – apeluri de selectie derulate in functie de prioritati si obiective 

urmarite  (masura M5/6B va fi lansata cu prioritate)   

6.   Sprijinire potentiali beneficiari in vederea depunerii de proiecte 

Responsabili – echipa tehnica; 

Descriere activitate – consilierea si furnizarea de informatii potentialilor beneficiari. 



Metodologie de realizare – suport  cu privire la dificultatile beneficiarilor. 

Rezultate planificate – un numar cat mai mare de proiecte depuse spre finantare. 

7.   Organizare proces de evaluare si selectie a proiectelor - solutionare contestatii 

Responsabili - echipa tehnica, Comitet de Selectie a Proiectelor, Comisie de Solutionare a 

Contestatiilor. 

Descriere activitate: evaluarea cererilor de finantare de catre angajatii GAL cu respectarea 

principiului de verificare “4 ochi”, precedata de asumarea si completarea declaratiilor privind 

evitarea conflictului de interese; selectia proiectelor si elaborarea Raportului de selectie; 

publicarea rezultatelor selectiei si notificarea potentialilor beneficiari; depunerea si 

solutionarea contestatiilor conform procedurii de solutionare; intocmirea Raportului final de 

selectie dupa solutionarea contestatiilor; depunerea proiectelor la AFIR. 

Metodologie de realizare - aplicarea procedurilor de lucru privind evaluarea si selectia. 

Rezultate planificate – proiecte evaluate, selectate si depuse la AFIR. 

8.   Monitorizarea proiectelor contractate 

Responsabili – echipa tehnica. 

Descriere activitate – supravegherea stadiului contractarii si implementarii proiectelor. 

Metodologie de realizare – vizite de monitorizare si solicitari de informatii. 

Rezultate planificate – un grad de contractare si de absorbtie cat mai mare. 

9.   Verificarea conformitatii cererilor de plata pentru proiectele selectate 

Responsabili – echipa tehnica. 

Descriere activitate - realizarea conformitatii cererilor de plata, notificarea beneficiarului. 

Metodologie de realizare –proceduri de lucru privind conformitatea cererilor de plata. 

Rezultate planificate – cereri de plata verificate. 

10. Monitorizarea implementarii SDL 

Responsabili – echipa tehnica, partenerii GAL. 

Descriere activitate - monitorizarea implementarii SDL 

Metodologie de realizare - implementarea sistemului de monitorizare compus din patru 

mecanisme, respectiv: gestionare, monitorizare, evaluare si control. 

Rezultate planificate - indeplinirea indicatorilor de monitorizare 

Bugetul alocat costurilor de functionare GAL si resursele externe utilizate va fi corelat 

cu actiunile propuse, astfel: 

Componenta a – Funcționarea GAL (maxim 80% din totalul alocat măsurii) ; 

Componenta b - Instruire și animarea teritoriului după selecția GAL (minim 20% din totalul 

alocat măsurii); 

 

 

 

 

 

CALENDAR ESTIMATIV DE ACTIVITATI: 

Nr 

crt 

Activitate 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 



 

Asigurarea resurselor administrative şi materiale este necesară şi oportună pentru 

implementarea corespunzătoare a Planului de Dezvoltare Locală ASOCIATIEI PENTRU 

DEZVOLTARE RURALĂ GIURGIU şi, aşadar, pentru o gestionare corectă a fondurilor europene 

finanţate prin intermediul programului LEADER. Prin urmare, se impune, o dată cu selecţia 

grupului de către Ministerul Agriculturii, stabilirea unui sediu şi utilarea saȋn mod adecvat 

astfel ȋncât să fie permisă ȋndeplinirea corectă a sarcinilor propuse ȋn cadrul GAL şi atingerea 

obiectivelor. 

 

 

 

 

Capitolul VIII: Descrierea procesului de implicare a comunitatilor locale in elaborarea 

strategiei 

În ceea ce privește principalele instrumente utilizate pentru stabilirea priorităților,s-au    

realizat analize diagnostic, analizele datelor cantitative și a informațiilor calitative și s-au 
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utilizat matricile SWOT ale mediului rural (teritoriu, populație, activități economice și 

organizare social și instituțională etc. așa cum au fost ele prezentate anterior).  

Sursele de informații utilizate pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Locala au fost ample, 

combinându-se atat sursele statistice cu caracter cantitativ cât și informații calitative, care 

au adus o importantă valoarea daugată diagnosticului prin oferirea unei viziuni mai profunde 

asupra mediului rural.  

Echipa care a contribuit la realizarea Planului de Dezvoltare Locala a consultat de asemenea 

strategia județeană existenta și a făcut sugestii conducerii parteneriatului ASOCIATIEI PENTRU 

DEZVOLTARE RURALA GIURGIU de a încorpora în Planul de Dezvoltare Locală cele mai 

representative informații ale zonei supuse analizei, pentu a obține un plan de cea mai bună 

calitate.  

În vederea identificării tuturor aspectelor semnificative care trebuie luate în calcul în 

elaborarea strategiei s-au format grupuri de lucru care au reunite atat reprezentanții publici 

cât și reprezentanții privați. În cadrul acestor grupuri de lucru s-au stabilit de comun acord 

acțiunile și prioritățile de dezvoltare ale zonei prin luarea în discuție a problemelor, 

riscurilor, oportunităților și perspectivelor de dezvoltare ale zonei ASOCIATIEIPENTRU 

DEZVOLTARE RURALĂ GIURGIU și ținând cont de direcțiile de dezvoltare trasate prin 

intermediul strategiilor de dezvoltare județene și regionale.  

De asemenea, membrii ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALA GIURGIU au realizat 

animarea teritoriului prin distribuirea de material publicitare cu un conținut bogat în 

informații care fac referire la programul Leader și la perspectivele de implicare a populației 

în trasarea direcției de dezvoltare a zonei. Pentru antrenarea populației și a tuturor 

actorilorlocali interesați în realizarea Strategiei de Dezvoltare Locala  a GAL – Asociatia 

pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu, au fost aplicate chestionare în toate comunele care fac 

parte din ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALA GIURGIU. Așadar, toți actorii locali cheie 

din teritoriu au fost implicați în stabilirea priorităților și obiectivelor grupului. 

Astfel, au fost organizate 16 întâlniri publice privind animarea si consultarea teritoriului, câte 

una pentru fiecare localitate. Intalnirile s-au desfasurat in locatii puse la dispozitie de 

partenerii publici din fiecare comuna .Actiunile privind convocarea participantilor au fost 

desfasurate de catre angajatii voluntariai GAL impreuna cu reprezentanti ai parteneriatului. 

La fiecare întâlnireau participat un număr de  minim 18 persoane din fiecare comuna. 

Încadrul acestor întâlniri au fost prezentate informatii cu privire la Măsura 19 din PNDR 

folosind și impartind materialele de promovare si animare intocmite de catre ASOCIATIA 

PENTRU DEZVOLTARE RURALA GIURGIU.Fiecare participant a primit pliant, brosura, pix si o 

mapa.Prin această activitate populația din teritoriul vizat a identificat oportunitățile de 

dezvoltare a comunității și de rezolvare a nevoilor specifice. De asemenea au fost predate 

catre fiecarte UAT cate trei afise informative care au fost plasate in locuri vizibile astfel incat 

toti actorii locali sa aiba acces la informatiile referitoare la  continutul acestora. 

Au fost distribuite si completate cate 18 chestionare pentru fiecare comuna ,prin care au fost 

identificate nevoile specifice zonei . Aceste informatii au fost preluate de GAL și transpuse in 

Planul de Dezvoltare Locală. 

In ceea ce priveste intâlnirile grupurilor de lucru tematice cu partenerii au fost organizate 3 

întâlniri  cu partenerii în cadrul cărora s-au facut analize și dezbateri despre informațiile 

culese din teritoriu GAL și modul în care acestea vor fi transpuse in Planul de Dezvoltare 



Locală. Intalnirile au  avut loc in comunele Izvoarele , Calugareni si Putineiu, locatii alese 

astfel incat sa fie accesibile tuturor persoanelor interesate din comunele limitrofe. 

Actiunile realizate in procesul de animare a teritoriului şi de elaborare a Strategiei de 

Dezvoltare Locală au fost consemnate în documente justificative (procese verbale, 

chestionare etc.) și se constituie în Anexa 6 la SDL – Documente justificative privind 

animarea. Pe tot parcursul procesului de animare și elaborare a SDL, 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.  

Prin urmare, Strategia de Dezvoltare a ASOCIATIEI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ GIURGIU 

răspunde obiectivelor și priorităților care derivă din  identificarea principalelor probleme și 

oportunități ale regiunii Leader GAL- ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ GIURGIU. 

 Astfel,concluzionând, ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALA GIURGIU și-a prioritizat 

domeniile viitoare de acțiune cu scopul de a sprijini și a acoperi cele mai importante aspecte 

care se manifestă în teritoriu, implicând personalul GAL într-un proces de dezvoltare 

integrator și cu caracter de durată. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL IX - Organizarea viitorului GAL - Descrierea mecanismelor de gestionare, 

monitorizare, evaluare și control a strategiei 

 

ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALA GIURGIU este responsabila de reușita 

dezvoltării teritoriului acoperit . Prin urmare, este necesar un management profesionist cu 

resurse corespunzătoare. 



ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALA GIURGIU va functiona dupa următoarea 

structură:  

Organul de reprezentare al Asociaţiei este Preşedintele;  

Organele de conducere sunt:  

1) Adunarea Generală;  

2) Consiliul Director;  

3) Cenzorul; 

Organele de administrare ale Asociaţiei sunt: 

 4) Comitetul de Selectare a proiectelor;  

 5) Compartimentul Administrativ.   

Atributiile organelor Asociatiei vor fi detaliate in Statutul si in Actul constitutiv, cu 

respectarea prevederilor OG nr.26/2000 actualizata. 

Comitetul de Selecție al proiectelor 

La nivelul ASOCIATIEI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ GIURGIU vafuncţionaun Comitet de 

Selecţie, format din membri GAL, care reprezintă parteneriatul decizional pentru selectarea 

proiectelor depuse ȋn cadrul GAL. Componenta Comitetului de Selectie si obligatiile acestuia 

vor fi descrise in capitolul XI al prezentei Strategii de Dezvoltare Locala. 

Realizarea obiectivelor ASOCIATIEI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ GIURGIU este posibilă 

doar cu sprijinul unei echipe de profesionişti, unui personal calificat şi cu experienţă în 

dezvoltarea rurală şi în implementarea proiectelor. Partenerii deţin cunoştinţele necesare 

implementării programele europene – iar resursele umane puse la dispoziţia GAL prin studiile 

şi experienţa profesională acumulate, vor contribui la eficientizarea proceselor de lucru, la 

atragerea şi finanţarea celor mai valoroase proiecte şi la alocarea optimă a resurselor. 

Compartimentul administrativ 

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala a ASOCIATIEI PENTRU DEZVOLTARE 

RURALA GIURGIU va fi realizata de o echipa tehnica care va avea urmatoarea componenta: 

1 Manager (responsabil administrativ) – coordoneaza activitatea GAL atat sub aspect 

organizatoric cat si al respectarii procedurilor de lucru. 

La propunerea Presedintelui, Consiliul Director numeste Coordonatorul (Managerul) 

Asociatiei care este remunerat in termenii si conditiile fixate de Consiliul Director. 

Coordonatorul poate fi unul dintre reprezentantii membrilor Asociatiei sau poate fi din afara 

Asociatiei. 

Managerul GAL, in cazul in care este numit din randul partenerilor, nu poate face parte 

din Comitetul de selectie. 

1 Responsabil financiar – contabil – se ocupa de supravegherea si controlul gestiunii 

financiare-contabile a GAL – ului. 

1 Responsabil cu animarea teritoriului si activitatile de monitorizare – desfasoara 

activitati de animare pentru promovarea actiunilor GAL si raspunde de realizarea 

monitorizarii conform procedurilor. 

2 Responsabili cu verificarea, evaluarea si selectia proiectelor ce se vor implementa. 

Fiecare membru al echipei de implementare poate indeplini si alte sarcini specifice in 

functie de necesitatile aparute pe parcursul implementarii. 

In acelaşi timp, ȋn funcţie de necesităţi, ASOCIATIEI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 

GIURGIU, pentru buna desfăşurare a activităţilor, poate colabora cu consultanţi externi. 



 

Organigrama echipei tehnice: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presedintele GAL nu poate face parte simultan din Comitetul de selectie si din echipa 

tehnica, poate fi angajat in  echipa tehnica daca detine competentele necesare postului 

respectiv. 

Managerul GAL, in cazul in care este numit din randul partenerilor, nu poate face parte 

din Comitetul de selectie. 

Angajarea personalului se va efectua cu respectarea Codului Muncii, precum și a 

legislației cu incidență în reglementarea conflictului de interese. 

Etapele circuitului unui proiect 

 (1) Circuitul pentru aprobarea unui proiect este următorul:  

- GAL lanseaza apelul de selectie a proiectelor, folosind mijloacele de informare mass-

media; 

Solicitantul  depune Cererea de finantare  la adresa indicata in anuntul de lansare a 

apelului de selectie; 

Potentialul beneficiar inregistreaza dosarul Cererii de finantare la sediul GAL; 

se verifica conformitatea si eligibilitatea de către echipa tehnica pe baza grilei de 

evaluare. Se pot solicita informatii suplimentare daca este cazul; 

se notifica Solicitantul in cazul respingerii Cererii de finantare; Solicitantul poate 

contesta respingerea prin transmiterea, in maxim 15 zile, la adresa indicata in anuntul de 

lansare a apelului de selectie, a unei contestatii ce va fi analizata de catre Comisia de 

contestatii; 

Cererile conforme si eligibile împreuna cu Dosarul administrativ se inainteaza de catre 

Responsabilul tehnic , pe baza unui proces –verbal de predare primire, Comitetului de 

selecţie; 

Comitetul de selectie aproba sau respinge proiectul in baza criteriilor de evaluare si 

selecţie; 
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Rezultatul se transmite solicitantului de catre Presedintele Comitetului de selectie sau 

de catre supleantul acestuia; 

Rezultatul poate fi contestat, in termen de 15 zile, de la primirea Notificarii, prin 

transmiterea unei Contestatii la la adresa indicata in anuntul de lansare a apelului de 

selectie. Contestatia va fi analizata de catre Comisia de contestatii in maxim 15 zile, de la 

data primirii de catre comisie; 

Cererile de finantare aprobate impreuna cu documentele aferente se transmit OJFIR in 

vederea finantarii. 

(2) Sesiunile pentru depunerea proiectelor sunt anuale, continue, cu selectie bimestriala, 

pană la epuizarea fondurilor disponibile; 

(3) Depunerea cererilor de rambursare: 

 -  beneficiarul inregistreaza dosarul cererii de rambursare la GAL 

 -  se verifica conformitatea de către echipa tehnica.  

 -  se efectueaza vizita pe teren pentru verificarea indeplinirii criteriilor de selectie si 

de eligibilitate; 

- se notifica Solicitantul in cazul neconformitatii Cererii de rambursare; Solicitantul 

poate contesta respingerea prin transmiterea, in maxim 15 zile, la sediul GAL, a unei 

contestatii ce va fi analizata de catre Comisia de contestatii; 

 - cererile de rambursare conforme impreuna cu documentele aferente se transmit 

OJFIR in vederea verificarii eligibilitatii si efectuarii platilor. 

La nivelul GAL-ului se vor desfăşura următoarele activităţi : 

1. Consolidarea capacității actorilor locali relevanți de a dezvolta și implementa 

operațiunile, inclusiv promovarea capacităților lor de management al proiectelor; 

Pe tot parcursul derulării activităţilor necesare implementării Planului de Dezvoltare 

Locală, fiecare partener va fi prezent direct sau prin intermediul reprezentantului desemnat 

in Adunarea Generala. Principala resonsabilitate se refera la implementarea actiunilor din 

cadrul Planului de Dezvoltare Locala al teritoriului pe baza caruia a fost selectat si de 

indeplinirea obiectivelor asumate prin intermediul acestuia. Va asigura, pe de o parte, 

monitorizarea activităţilor care se desfasoara in cadrul grupului, iar pe de alta, coordonarea 

activităţilor legate de colectarea indicatorilor de rezultat şi a celor de impact, relevanţi 

pentru monitorizarea şi evaluarea eficientă a Strategiei de Dezvoltare Locala. 

2. 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;  

 În ceea ce priveşte selecţia proiectelor în cadrul GAL, se va aplica regula „dublului   

cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie 

prezenţi cel puţin 51% din parteneri, din mediul privat şi societate civilă.  

Daca unul dintre proiectele depuse pentru selectare, aparţine unuia din membrii 

comitetului, în această situaţie persoana (organizatia) în cauză nu are drept de vot şi nu va 

participa la întâlnirea comitetului respectiv.  

Proiectele sunt selectate pe baza unor criterii pre-stabilite aduse la cunoştinţa     

solicitanţilor. Fiecare membru al comitetului de selecţie evaluează proiectul separat în 



funcţie de limitele de punctaj aferente fiecărui criteriu de selecţie, asa cum au fost ele 

prezentate in fisele masurilor ce urmeaza a fi finantate.  

 Pentru transparenţa procesului de selecţie a proiectelor în cadrul GAL, se vor folosi 

mijloacele de informare cu privire la proiectele selectate (data, numar, masuri, valoare, 

beneficiari, etc.). 

3. 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;  

Evaluarea realizărilor și rezultatelor fiecarui proiect va fi reprezentată de itemi ce 

furnizează indicaţii asupra diverselor aspecte ale procesului de implementare privind 

corespondenţa, pertinenţa, eficienţa, eficacitatea, impactul şi sustenabilitatea acţiunilor. 

4. Pregătirea și publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri 

permanente de depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selecție stabilite in 

functie de contributia adusa la atingerea obiectivelor si tintelor strategiei; 

Sesiunile pentru depunerea proiectelor sunt anuale, continue, cu selectie bimestriala, 

pană la epuizarea fondurilor disponibile; 

Demersurile ale căror rezultat final este lansarea apelului pentru selecţia de proiecte 

sunt stabilirea măsurilor care vor fi finanţate şi a indicilor care urmăresc performanţa 

apelului pentru proiecte, stabilirea criteriilor de evaluare, atât a criteriilor generale privind 

obiectivitatea, transparenţa, egalitatea de şanse, cât şi a criteriilor de specifice care sunt 

convergente cu strategia locală de dezvoltare. Apelul pentru proiecte presupune totodată şi 

planificarea internă a procesului de selecţie, prin urmare definitivarea procedurilor şi a 

documentelor operaţionale este o activitate a acestuia.  

5. Primirea și evaluarea cererilor de finanțare;  

Potenţialii beneficiari vor depune proiectul la sediul GAL, sub formă de Cerere de 

finanţare, utilizându-se formularele de cereri de finanţare aferente fiecărei măsuri. 

ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALA GIURGIU va verifica conformitatea proiectului 

şi respectarea criteriilor de eligibilitate ȋn conformitate cu cerinţele impuse pentru fiecare 

măsura din SDLȋn scopul căreia se ȋncadrează proiectul depus. Experţii ASOCIATIA PENTRU 

DEZVOLTARE RURALA GIURGIU vor completa Fişele de verificare, aferente măsurii ȋn care se 

ȋncadrează scopul proiectului depus. Se vor folosi formularele şi metodologia de completare a 

acestora utilizând manualele de implementare a procedurii care vor fi elaborate dupa selectia 

SDL.  

6. Primirea și verificarea conformității cererilor de plată depuse;  

Salariatii GAL vor inregistra cererile de plata depuse de beneficiari si vor verifica 

conformitatea documentelorin prezenta reprezentantului legal al proiectului. 

 Acestia vor verifica documentele justificative ale cheltuielilor efectuate pentru care se 

solicita rambursarea cheltuielilor,conformitatea exemplarelor in copie cu originalele 

prezentate de beneficiar – contracte, facturi, adeverinte, procese verbale, documente de 

plata, extrase de cont, etc.  

7.Selectarea operațiunilor, stabilirea cuantumului contribuției și prezentarea 

propunerilor către organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilității înainte de 

aprobare;  



8. 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.  

Procesul de monitorizare constă în obţinerea unei imagini clare asupra modului de 

desfăşurare economică şi financiară a implementării strategiei. Monitorizarea este un proces 

permanent care presupune culegerea şi analizarea continuă a datelor în scopul depistării din 

timp a blocajelor care pot pune în pericol proiectul.  

O altă componentă a monitorizării este controlul prin care se urmăreşte respectarea 

planificării strategiei de dezvoltare. Controlul se efectuează prin intermediul vizitelor pe 

teren şi întocmirea de rapoarte de verificare care sunt transmise responsabilului tehnic al 

compartimentului administrativ GAL.  

Dispozitivul de monitorizare, evaluare şi control implementat de ASOCIATIA PENTRU 

DEZVOLTARE RURALA GIURGIU  se va referi la:  

- Luarea operativă a deciziilor asupra implementării proiectului (sau depistarea 

problemelor);  

- Efectuarea zilnică a gestionării proiectului;  

- Executarea operativă şi corectă a procedurilor de gestionare a resurselor;  

- Facilitarea coordonării între activităţile componentelor;  

- Monitorizarea şi raportarea la timp despre realizările şi rezultatele proiectului;  

- Comunicarea stadiului implementării strategiei de dezvoltare către factorii de decizie 

ai ASOCIATIEI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ GIURGIU. 

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE RURALA GIURGIU va elabora un Plan de Evaluare care să 

descrie modalitatea prin care se va realiza evaluarea SDL.    

Conform organizarii prezentate, a fost indeplinit criteriul de selectie CS 4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul X  - Planul de finantare al strategiei 

 

Suma publică alocată pentru Strategia de Dezvoltare Locală a Asociatia pentru Dezvoltare 

Rurala Giurgiu pentru Componenta A este de 2.287.208 Euro. 

Planul de finanțare al SDL este constituit din:  



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

respectiv 19,84 Euro/locuitor x 47.835 locuitori  = 949.046 Euro și 985,37 Euro/km² x 1358,03 

km2 = 1.338.162 Euro.  

• Componenta B – Valoarea aferentă nivelului de calitate obținut în urma procesului de 

evaluare și selecție, exprimată în Euro.  

Suma alocata pe prioritati este in concordanta cu nevoile identificate la nivelul teritoriului in 

urma consultarilor publice si a analizei diagnostic, astfel incat sa conduca la realizarea 

indicatorilor de rezultat. 

Pentru Masura 1/1C Sprijin pentru formarea profesionala in domeniul legumicol a fost alocata 

suma de 29.000 Euro, suma necesara si suficienta pregatirii grupului tinta. 

Pentru Masura 2/2A, 2B Sprijin forfetar pentru investitii in solarii de legume, a fost alocata 

suma de 400.000 Euro, astfel incat sa conduca la crearea unui numar cat mai mare de locuri 

de munca si la realizarea investitiilor vizate in intreg teritoriul GAL. 

Pentru Masura 3/3A Sprijin pentru infiintarea si functionarea structurilor asociative a fost 

alocata suma de 80.000 Euro pentru realizarea activitatilor eligibile aferente acestei masuri. 

Pentru Masura 4/6A Sprijin pentru investitii in crearea si dezvoltarea activitatilor de servicii 

neagricole, a fost alocata suma de 420.000 Euro astfel incat sa conduca la crearea unui numar 

cat mai mare de locuri de munca si la realizarea investitiilor vizate in intreg teritoriul GAL. 

Pentru masura 5/6B Investitii in infrastructura sociala a fost alocata suma de 100.000 Euro 

pentru finantarea unei investitii de infrastructura sociala in teritoriul GAL. 

Pentru masura 6/6B Dezvoltarea comunitatilor locale a fost alocata suma de 800.767 Euro 

pentru a raspunde cat mai multor nevoi identificate la nivelul comunitatilor locale. 

Pentru cheltuielile de functionare si animare a fost alocat procentul de 20% din suma publica 

alocata, respetiv 457.441 Euro, suma necesara functionarii si animarii Asociatiei pentru 

dezvoltare Rurala Giurgiu pana la finalul anului 2023. 

Planul de finantare a fost completat pentru componenta A conform modelului si constituie 

Anexa 4 la SDL. 

 

 

CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL 

 

ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ GIURGIU va efectua pentru fiecare dintre măsuri, 

1 apel pe an cu depunere continua si selectie bimestriala, ȋn cazul ȋn care organele de decizie 

nu stabilesc altfel.  

Apelul va fi aprobat de către Consiliul Director al ASOCIATIEI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 

GIURGIU. Se va asigura publicitatea apelului ȋn teritoriu prin intermediul mass-media şi direct 

la fiecare primărie care face parte din ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ GIURGIU.  

Potenţialii beneficiari vor depune proiectul la sediul GAL, sub formă de Cerere de finanţare, 

utilizându-se formularele de cereri de finanţare aferente fiecărei măsuri. 

ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALA GIURGIU va verifica conformitatea proiectului şi 

respectarea criteriilor de eligibilitate ȋn conformitate cu cerinţele impuse pentru fiecare 

măsura din PNDR ȋn scopul căreia se ȋncadrează proiectul depus. Experţii ASOCIATIA PENTRU 



DEZVOLTARE RURALA GIURGIU vor completa Fişa de verificare a conformităţii şi Fişa de 

verificare a eligibilităţii, aferente măsurii ȋn care se ȋncadrează scopul proiectului depus.  

La nivelul ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ GIURGIU va funcţiona un Comitet de 

Selecţie, stabilit de către organele de decizie (Adunarea Generală a Asociaților și Consiliul 

Director),  format din membri GAL, care reprezintă parteneriatul decizional pentru selectarea 

proiectelor depuse ȋn cadrul GAL. Totodată, Adunarea Generală va modifica structura 

Comitetului de Selecţie, dacă va considera că această modificare va genera o mai bună 

gestionare GAL. 

Comitetul de selecţie al proiectelor va fi alcătuit din minim 7 persoane, reprezentanţi ai 

autorităţilor şi organizaţiilor care fac parte din parteneriat, ȋn funcţie de numărul 

partenerilor care fac parte din cadrul GAL. Pentru fiecare membru titular, se va stabili de 

asemenea un membru supleant.  

Partenerii economici şi sociali, precum şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile, vor reprezenta 

mai mult de 50% din componenţa Comitetului de Selecţie, iar organizaţiile ce provin din 

eventuale oraşe având ca responsabilitate şi zona rurală învecinată nu vor depăşi 25%.  

Comitetul de Selecţie decide ȋn ceea ce priveşte selectarea proiectelor în cadrul GAL prin 

„dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, vor fi prezenţi ȋn momentul selecţiei 

cel puţin 50%  din parteneri, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă.  

Rapoartele de Selecție intermediare și finale vor fi semnate de către toți membrii prezenți ai 

Comitetului de Selecție; se va specifica apartenența lor la mediul privat sau public și urban – 

cu respectarea precizărilor din PNDR, ca partea publică să reprezinte mai puțin de 50%. 

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. 

După încheierea procesului de evaluare și selecție, Comitetul de Selecție va emite un Raport 

de Selecție Intermediar, în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile 

neselectate și eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanților, iar pentru 

proiectele eligibile punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție. Raportul de Selecție 

Intermediar va fi publicat pe pagina de web a GAL. În baza acestuia, GAL va transmite 

rezultatele selecției către solicitanți. 

Beneficiarii ale căror proiecte nu au fost selectate de către Comitetul de Selecţie pot depune 

o contestaţie ce va fi soluţionată de către o Comisie de Contestaţii. Membrii Comisiei de 

Contestaţii vor fi numiţi de către Consiliul Director şi vor fi diferiţi de cei ai Comitetului de 

Selecţie. Comisia de Soluționare a Contestațiilor va analiza doar proiectele care au făcut 

obiectul contestațiilor. 

În urma soluționării eventualelor contestații, Comisia de Soluționare a Contestațiilor va 

elabora un Raport de Contestații, care va fi semnat de către membrii Comisiei și va fi înaintat 

Comitetului de Selecție GAL. GAL va publica pe pagina de web proprie Raportul de 

Contestații. În baza Raportului de Contestații, Comitetul de Selecție va emite Raportul de 

selecție final, în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate și 

eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanților, iar pentru proiectele eligibile 

punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție. În Raportul de Selecție Final vor fi 

evidențiate proiectele declarate eligibile sau selectate în baza soluționării contestațiilor. GAL 



va publica pe pagina de web proprie Raportul de Selecție Final și va înștiința solicitanții 

asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție. 

Componenţa Comitetului de Selecţie cuprinde: 

PARTENERI PUBLICI  14%   

Partener Functia in CS  Tip/Observatii 

COMUNA RASUCENI Membru ADMINISTRATIE 

PARTENERI PRIVATI  72% 

Partener Functia in CS Tip/Observatii 

SC AGRORAL SERV SRL Membru ALESI 

URUCU FLOREA P.F.A. Membru ALESI 

S.C. G.F.I. MARKET SRLD Membru ALESI 

S.C. MISTRETUL ALB SRL Membru ALESI 

PALALAU – ALEXANDRU 

ADORIANA – CATALINA II 

Membru ALESI 

SOCIETATE CIVILA  14% 

Partener Functia in CS Tip/Observatii 

ASOCIATIA FERMIERILOR DIN 

JUDETUL GIURGIU 

Presedinte ONG 

PERSOANE FIZICE RELEVANTE  0% 

Partener Functia in CS Tip/Observatii 

Pentru a utiliza mai usor aceste date, este propusa impartirea pe categorii a partenerilor (de 

exemplu ADMINISTRATIE pentru partenerii publici, ALESI pentru parteneri private, ONG pentru 

societatea civila). Ponderea partenerilor din mediul rural este de 100%, existând, la nivelul 

Comitetului de Selecţie, 7 parteneri din mediul rural. 

Membrii supleanti ai Comitetului de selectie sunt: COMUNA IZVOARELE, COMUNA  SCHITU, 

TURTUREA M. BEBE ADRIAN II, DANUT AGRO SRL, AGROMEC STOENESTI S.A., AGRICOLA 

BREAZU SRL, BARLAN MIHAELA PFA. 

Comisia de Contestatii va avea urmatoarea componenta: COMUNA MALU, COMUNA GOGOSARI,  

TURTUREA M. BEBE ADRIAN II, DANUT AGRO SRL, AGROMEC STOENESTI S.A., TANASE M. 

GABRIEL II, BIRLAN MIHAELA PFA. 

 

CAPITOLUL XII: Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese 

conform legislației naționale 

Conform legislației comunitare și naționale în vigoare, conflictul de interes poate fi definit ca 

acea situație sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect al responsabilului 

contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și 

imparțialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a îndatoririlor 

care îi revin în exercitarea funcției deținute. În acest sens, toate persoanele implicate la 

nivelul GAL în evaluarea și selecția proiectelor (membri în Comitetul de Selecție, în Comisia 

de Soluționare a Contestațiilor sau angajații GAL implicați în procesul de evaluare) vor trebui 

să completeze o Declarație privind evitarea conflictului de interese, în care să se facă 

referire la prevederile art. 10 și 11 din OG 66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia 

conflictului de interes. 



Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selectare aparţine unuia din membrii Comitetului 

de Selecție, Comisiei de contestații sau a unuia dintre angajații GAL implicați în evaluarea 

proiectelor, de rude si afini ai acestora sau a unei entități juridice în care acesta persoană 

are implicații/interese, în conformitate cu prevederile legale naționale (Legea 161/2003, 

OUG 66/2011) și comunitare (Regulamentul CE 1605/2002, Regulamentul 2342/2002 etc.) 

aplicabile, persoana în cauză nu va participa la deciziile privind lansarea apelului de selecție, 

procesul de verificare și nu are drept de vot şi nu va participa la întâlnirea comitetului 

respectiv pentru sesiunea de selecţie, contestație în cauză. În cazul în care unul dintre 

angajații GAL sau membrii desemnaţi de Comitetul de Selecție, Comisia de contestații 

constată că se află în situaţia de conflict de interese, acesta are obligaţia de a solicita de 

îndată înlocuirea sa. În cazul în care se constată că nu se respectă regulile de evitare a 

conflictului de interese, așa cum sunt definite în legislația în vigoare, proiectul nu este 

eligibil, iar dacă a fost finanțat se va proceda la recuperarea sumelor conform legislației. 

Astfel, orice persoană care face parte din structurile de verificare a proiectelor care este 

angajată în orice fel de relație profesională sau personală cu promotorul de proiect sau are 

interese profesionale sau personale în proiect, poate depune proiecte cu obligația de a 

prezenta o declarație în scris în care să explice natura relației/interesul respectiv și nu poate 

participa la procesul de selecție a proiectelor. Respectarea acestor obligativități va fi 

verificată de structurile teritoriale ale Autorității de Management/Agenției de Plăți. 

Pentru a garanta transparenţa în procesul decizional şi pentru a evita orice potenţial conflict 

de interese, in cadrul ASOCIATIEI PENTRU DEZVOLTARE RURALA GIURGIU exista un plan de 

actiune care cuprinde intreaga perioada de implementare si in care exista o separare a 

responsabilităţilor, asa cum a fost prezentat in capitolul IX al  prezentei Strategii de 

Dezvoltare Locala.  

 

 


