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INTRODUCERE

Axa LEADER reprezinta pentru GAL SABAR ILFOV SUD oportunitatea de a investi in
dezvoltarea zonelor rurale. Implementarea unor actiuni integrate prin intermediul axei
LEADER va contribui la consolidarea coerentei teritoriale si la diversificarea si dezvoltarea
economiei rurale.
Parteneriatul implicat in elaborarea prezentei strategii de dezvoltare locala este compus
din 5 reprezentanti ai administratiei publice si 21 de reprezentanti ai mediului privat.
Partenerii sunt increzatori ca impactul actiunilor implementate prin abordarea de tip
LEADER va fi unul ridicat si se va adresa unui numar important de beneficiari. Metoda
participativa si abordarea de tip “bottom-up” au permis partenerilor si comunitatilor locale
din teritoriul vizat sa identifice un grup coerent de masuri si actiuni concrete, adaptate
prioritatilor identificate, pentru a pune in valoare potentialul endogen.
Actiunile inovative aplicate in agricultura sau economia locala vor avea o contributie
deosebita la dezvoltarea acestor sectoare. Inovatia va consta in transferarea si adaptarea
ideilor inovatoare generate in alte zone, modernizarea formelor traditionale de know-how
sau descoperirea de noi solutii la problemele rurale persistente.
Cele 4 comune – Vidra, Darasti Ilfov, Copaceni si 1 Decembrie – acopera un teritoriu omogen
din punct de vedere geografic, amplasat in apropierea orasului Bucuresti. Locuitorii acestui
teritoriul sunt predominant romani, existand o pondere semnificativa a minoritatii rome.
Consolidarea potentialului economic al regiunii este importanta pentru stoparea cresterii
somajului, in special in randul tinerilor si femeilor, dar si al etnicilor romi. Economia locala
este bazata in principal pe agricultura, facand-o vulnerabila in fata schimbarilor climatice.
Totodata exista o slaba diversificare a activitatilor non agricole care pot asigura locuri de
munca permanente.
Avand in vedere toate aceste caracterisitici ale teritoriului, strategia de dezvoltare aleasa
este bazata pe imbunatatirea calitatii vietii prin intermediul unei abordari rezultata din
necesitatile existente de valorificare a potentialului local in domeniile agricultura si
economie.

2

CAPITOLUL I: Prezentarea teritoriului și a populației acoperite
– analiza diagnostic Grupul de Actiune Locala GAL SABAR ILFOV SUD este localizat in zona de sud a judetului
Ilfov si are in componenta 4 Unitati Administrativ Teritoriale: comuna Vidra, comuna
Copaceni, comuna 1 Decembrie si comuna Darasti-Ilfov.
Populatie si asezare geografica
Teritoriul acoperit de Grupul de Actiune Locala (GAL) este in suprafata de 114,27 km# si
inregistreaza un numar de 23.490 locuitori (sursa: INS) cu o densitate medie de 205.56
locuitori/km# . Populatia de etnie roma reprezinta 7.24% din totalul populatiei la nivelul
GAL-ului, iar pentru aproximativ 6% din populatie nu exista informatii disponibile cu privire
la etnie.
Dintre localitatile componente, localitatea Darasti este incadrata ca zona saraca, avand
indicele IDUL < 55.
Populatia din teritoriul GAL cu varsta pe 60 de ani, la nivelul anului 2015, era de 4523 de
persoane (sursa: INS).
Numarul somerilor inregistrati la finalul anului 2015 a fost de 86 de persoane (sursa: INS).
Numarul de locuitori cu domiciliul in comunele din teritoriul GAL inregistreaza un trend
ascendent, in anul 2015 existand 21.597 locuitori cu domiciliul in teritoriu (sursa: INS).
La nivelul anului 2014 s-au inregistrat un numar de 3150 persoane salariate (sursa: INS).
Din punct de vedere confesional locuitorii sunt majoritar ortodocsi (peste 90%), restul fiind
catolici şi Martorii lui Iehova.
Elemente ale cadrului natural
Râurile care străbat teritoriul GAL – Argeşul şi Sabarul – formează o luncă largă cu maluri
joase. Paraul Ciorogarla reprezinta hotarul de nord al comunei Darasti. Luciul de apa
existent se intinde pe o suprafata de 164 ha.
Relieful orizontului local se încadrează în cel de câmpie cu văi largi, ale râurilor Sabar şi
Argeş din Câmpia Vlăsiei. Dintre formele de relief se detaseaza si terasele, care reprezinta
spatii favorabile pentru dezvoltarea activitatilor agricole si a asezarilor umane.
Clima este temperat-continentală, cu veri caniculare şi secetoase şi cu vânturi puternice
din est (crivăţul).
Solurile sunt fertile din clasa molisolurilor, cernoziomuri şi soluri aluvionare de luncă.
Vegetaţia din teritoriul GAL apartine zonelor de stepa si silvostepa. La nivelul teritoriului,
majoritatea vegetatiei este reprezentata de culturi de plante tehnice si cerealiere.
Fauna cuprinde o varietate mare de specii: cerbul lopătar, mistreţul, căpriorul, lupul,
vulpea, veveriţa şi rar pisica sălbatică. Vegetaţia ierboasă adăposteşte iepurele, dihorul,
nevăstuica şi prepeliţa.
Infrastructura educationala
Grădiniţele din teritoriul GAL asigură iniţierea copiiilor în viaţa socială, venind în ajutorul
părinţilor, atât prin programul de funcţionare cât şi prin programe educative complexe,
stimulând imaginaţia şi memoria copiiilor.
Şcolile care asigură pregătirea şi învăţământul primar, secundar si liceal beneficiază de
dotarea necesară desfăşurării în condiţii optime a procesului educativ. Datorită lucrărilor
realizate la unităţile de învăţământ – igienizări, reparaţii, modernizări, introducerea
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centralelor termice, dotări cu mobilier, material didactic şi aparatură de calcul de ultimă
generaţie - procesul instructiv-educativ se desfăşoară în condiţii deosebite, conform
standardelor europene.
Structurile existente in teritoriu constau in: 7 gradinite, 6 scoli si 1 liceu.
Infrastructura de sanatate
In cadrul teritoriului GAL serviciile medicale sunt asigurate prin intermediul cabinetelor de
medicina de familie existente in localitatile Vidra, Sintesti, 1 Decembrie, Darasti si
Copaceni. De asemenea, in 4 localitati exista si cabinete stomatologice.
Pe teritoriul GAL functioneaza un numar total de 9 farmacii care deservesc locuitorii.
Infrastructura de baza
a) Reteau rutiera
Principalul drum rutier care tranziteaza teritoriul este șoseaua județeană DJ401 cu
ramificatia DJ401A si subramificatia DJ401D. Teritoriul este traversat la nivelul comunei 1
Decembrie si de soseaua nationala DN 5, care leaga Bucuresti de Giurgiu.
b) Retea de alimentare cu apa si canalizare
În prezent, în teritoriul GAL nu există o rețea de alimentare cu apă potabila funcțională si
canalizare. Proiectele pentru realizarea retelei de alimentare cu apa potabila si realizarea
sistemului de canalizare sunt in curs de executie.
Alimentarea cu apa a populatiei este asigurata din surse proprii, puturi sapate de tip fantani,
alimentate din panza freatica si construite de localnici din piatra sau beton.
In lipsa sistemului de canalizare centralizat, apele pluviale din comuna sunt colectate prin
intermediul rigolelor amplasate pe marginea drumurilor, evacuarea apei facandu-se in mod
natural. Pentru evacuarea apelor uzate din gospodarii sunt utilizate fosele individuale la
nivel de gospodarie.
c) Reţele electrice
Gradul de electrificare a localitatilor cuprinse in teritoriul GAL este de circa 99%, in
conditiile in care exista zone neelectrificate la nivel local in zonele nou construite.
Retele de iluminat public cuprinse in teritoriu au o acoperire de aproximativ 45% a
localitatilor componente.
d) Gazele naturale
Precizăm că reteaua de distribuţie a gazelor naturale exista in teritoriu in proportie de
aproximativ 50%.
Aceasta facilitate este importanta atat pentru consumatorii casnici, cat si pentru
necesitatile tehnologice ale unor obiective economice, agricole sau industriale ce se doresc
a se dezvolta in viitor pe teritoriul GAL-ului.
e) Energie termica
Localitatile cuprinse in teritoriul GAL nu dispun de sistem centralizat de alimentare cu
energie termica.
Alimentarea cu energie termica este tot mai dependenta de alimentarea cu gaze naturale.
Consumatorii inca neracordati la reteaua de distributie gaze folosesc pentru incalzire si
prepararea apei calde menajere sistemele locale cu sobe pe combustibil solid (lemne si
carbuni), combustuibil lichid si intr-o mica masura, GPL. In prezent exista tendinta ca, la
noile cladiri, sa se monteze instalatii de incalzire centrala cu cazane functionand pe unul
din aceste tipuri de combustibil.
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Utilizarea combustibilului solid se face in sobe clasice de teracota cu acumulare de caldura,
precum si in alte surse de energie termica, dintre care unele cu randament ridicat fiind
cazanele care functioneaza pe principiul gazeificarii lemnului.
f) Reţele de telefonie
Comunele din teritoriul GAL sunt conectate la reţelele naţionale şi internaţionale de
telefonie prin cablu de fibră optică, fapt ce permite o bună comunicare în condiţii moderne.
Gestionarea deşeurilor
În teritoriul GAL reziduurile sunt colectate local, la nivelul fiecarei comune. Este necesară
o dezvoltare a serviciului de salubritate prin promovarea colectării selective şi reciclarea
deşeurilor în vederea reducerii cantităţii de deşeuri depozitate. Totodată, se impun măsuri
de inhibare a tendinţelor de creare a depozitelor spontane şi închiderea celor prezente.
Colectarea deseurilor se realizeaza saptamanal si serviciile de salubrizare sunt prestate
contra cost pentru personae fizice si juridice.
Pe teritoriul comunei Vidra exista amenajata o groapa ecologica pentru colectarea
deseurilor.
Asistenta sociala
Serviciul de asistenta si protectie sociala care functioneaza la nivelul fiecarei primarii din
teritoriul GAL consta in instrumentarea dosarelor pentru ajutoare acordate pentru incalzirea
locuintelor, instrumentarea dosarelor pentru protectia si promovarea dreptului copilului,
conform Legii 272/2004, dosare pentru acordarea ajutoarelor sociale in conformitate cu
legea 416/2001, dosare alocatie de sustinere familiala conform Legii 277/2010, acordare
indemnizatii de ingrijire in conformitate cu Legea 448/2006, asistenta sociala pentru
persoane varstnice conform Legii 17/2000.
Exista si un centru de plasament pentru copiii infectati cu HIV care functioneaza pe teritoriul
comunei Vidra. Acest centru necesita investii de amenajare si dotare pentru a asigura o
calitate optima a servciilor sociale furnizate tinerilor aflati in plasament.
Patrimoniu arhitectural si cultural
Pe teritoriul GAL se regasesc urmatoarele monumente incluse in lista monumentelor istorice
din județul Ilfov ca monumente de interes local:
Ø Situl arheologic „Tellul Vidra” (Comuna Vidra) de pe malul stâng al Sabarului,
cuprinde o așezare din secolul al XVIII-lea, una din secolele al IX-lea–al XI-lea, una
din secolele al III-lea–al IV-lea e.n. și două așezări neolitice, dintre care una a fost
încadrată în cultura Gumelnița.
Ø situl arheologic de pe malul Sabarului (Comuna Vidra), lângă calea ferată BucureștiGiurgiu și conține o așezare din secolele al XVII-lea–al XVIII-lea.
Ø situl arheologic de pe malul Argeșului (comuna Dărăști-Ilfov), din marginea sudvestică a satului Dărăști-Ilfov, conține urmele unei așezări din secolele al XVI-lea–al
XVII-lea.
Ø biserica cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului” și „Sfântul Dumitru” (comuna
Copăceni), datând din 1827 (renovată în 1939); aceasta este clasificată ca monument
de arhitectură.
Viata spirtuala a localinicilor din teritoriul GAL se desfasoara prin intermediul celor 9 parohii
existente.
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Pe teritoriul GAL exista un numar de 3 camine culturale. Dintre acestea functional este cel
din localitatea Cretesti.
Activitati recreative
Locuitorii comunelor Vidra, Darasti-Ilfov, 1 Decembrie si Copaceni au variate posibilitati de
petrecere a timpului liber si de a intreprinde activitati constructive.
Acestia dispun de terenuri sportive unde pot participa la meciurile de fotbal organizate cu
echipele de forbal locale sau pot organiza diferite evenimente in aer liber. Infrastructura
sportiva este asigurata prin existenta terenurilor de sport (terenuri de fotbal) in aer liber;
la nivelul comunei Vidra exista un teren de sport cu gazon sintetic.
Parcurile amenajate pentru copii, in numar de 9, sunt o alta modalitate de petrecere a
timpului liber.
Economie locala
Spatiul rural cuprins in teritoriul GAL este caracterizat ca fiind un spatiu rural cu economie
de subzistenta.
Activitatile economice s-au dezvoltat in concordanta cu potentialul si resursele locale,
economia fiind axata pe cultura plantelor, cresterea animalelor si prestari de servicii.
Principalele domenii de activitate ale agentilor economici reprezentate in teritoriu sunt:
o Comert – comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta
de produse alimentare, bauturi si tutun; comert cu ridicata al fructelor si legumelor;
o Agricultura - cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a
plantelor producatoare de seminte oleaginoase; cultivarea legumelor si a pepenilor,
a radacinoaselor si tuberculilor;
o Industrie si constructii;
o Servicii.
Activitatile productive non-agricole sunt slab reprezentate in zona. Predomina activitatile
derulate in gospodaria proprie.
Activitatile economice agricole desfasurate sunt prezentate dupa cum urmeaza:
a) Agricultura
Conditiile geografice si climatice din zona teritoriului GAL favorizeaza dezvoltarea
agriculturii. Pe teritoriul GAL au fost declarate culturi infiintate in anul 2015 pe o suprafata
de 4.837 ha.
O dezvoltare semnificativa este inregistrata de sectorul legumicol in spatii protejate, unde
s-a inregsitrat, la nivelul anului 2015, o suprafata de 107 ha. Principalele legume cultivate
au fost: tomate, ardei, castraveti, vinete.
Agricultura ecologica nu este reprezentata in teritoriu.
Infrastructura de irigatii este inexistenta. Infrastructura de drumuri agricole exista doar la
nivelul localitatii 1 Decembrie cu o lungime de 38 km.
Din punct de vedere al resursei umane implicate in activitati agricole, aceasta este
predominant necalificata. In principal, administratorii de ferme au pregatire agricola.
b) Zootehnie
Cresterea animalelor reprezinta o alta ocupatie de baza a populatiei, desi nu beneficiaza
de existenta unor suprafete generoase de pasuni si fanete naturale. Activitatea se adreseaza
preponderent cresterii de bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline, pasari – in ferme
private si preponderent in gospodariile individuale. In teritoriu exista o ferma declarata de
mici dimensiuni, ce se ocupa de cresterea porcilor, vacilor si oilor.
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Cresterea animalelor este a doua ocupatie traditionala, care a asigurat locuitorilor resursele
de hrana, animalele fiind folosite la munca campului si in padure.
c) Pomicultura
In teritoriul GAL pomicultura este insuficient dezvoltata. Exista o singura livada
superintensiva de cires, mar, par si prun. In mod izolat si neorganizat se lucreaza mici livezi
de meri si peri, piersici, caisi si zarzari, ciresi si visini, pruni, nuci si gutui, in gospodariile
populatiei.
d) Apicultura
In anul 2015 au fost inregistrate 800 familii de albine.
e) Piscicultura
Pescuitul se practica in sistem de agrement pe suprafata luciului de apa existent. Speciile
de pesti intalnite in baltile de pe teritoriul GAL sunt: crap, cteni, caras, novac etc.
f) Silvicultura
Suprafata totala acoperita cu paduri si alta vegetatie forestiera, inregistrata la nivelul
teritoriului GAL este de 632 ha conform datelor din Registrul Agricol, din care circa 100 ha
sunt proprietate private.
Padurea Sintesti, Retesti si Padurea Moarta se pot transforma in zone de agrement.
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CAPITOLUL II: Componența parteneriatului
Parteneriatul privat-public GAL SABAR ILFOV SUD este format din 26 de membri, din care
21 de membrii apartin mediului privat si 5 membrii provin din administratia publica.
Structura parteneriatului este compusa din 69.23% parteneri privati, 11.54% societatea civila
si 19,23% parteneri publici.
Componenta parteneriatului constituie Anexa 3 la prezenta Strategie de Dezvoltare Locala.
Partenerii privati si reprezentantii societatii civile sunt entitati care au sediul social sau
puncte de lucru in teritoriul acoperit de GAL SABAR ILFOV SUD.
Interesul partenerilor privati de a se implica in activitatea GAL-ului deriva din interesul
fiecarui agent economic de a dezvolta piata locala si a genera in acest fel noi oportunitati,
de a dezvolta noi facilitati economice si de a dezvolta nivelul de know-how pe domeniul pe
care activeaza si pe domeniile cu care interactioneaza.
Parteneriatul privat-public cuprinde o organizatie de tip societate civila, ROMANO BUTIQ,
organizatie de romi cu sediul in teritoriu care va contribui la promovarea valorilor culturale
ale etnicilor romi si va facilita dezvoltarea socio-economica a comunitatii rome din teritoriu
si prevenirea fenomenelor de saracie si excluziune sociala prin accesarea de fonduri
nerambursabile destinate unor actiuni specifice pentru aceasta comunitate.
Asociatia de tineret “MOTION”, membra a acestui parteneriat, va contribui la promovarea
si sustinerea intereselor comune ale tinerilor din teritoriul GAL pe plan local, national si
international in vederea crearii posibilitatilor de participare a acestora la viata sociala,
artistica si culturala prin dezvoltarea de proiecte de actiune.
Implicare in actiunile vizate de societatea civila va avea si Asociatia “HELP TO HEART” in
ceea ce priveste reintegrarea sociala si pe piata muncii a persoanelor cu dizabilitati si
recuperarea activa pentru persoanele cu handicap de la nivelul teritoriului GAL.
Totodata, din parteneriatul privat-public GAL SABAR ILFOV SUD face parte si o forma
asociativa relevanta pentru activitatea dominanta a locuitorilor din teritoriu, respectiv
cultivarea legumelor: ECO LEGUM VIDRA COOPERATIVA AGRICOLA. Cooperativa are ca
membri fermieri de pe teritoriul aferent parteneriatului.
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CAPITOLUL III: Analiza SWOT
TERITORIU
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
• Apropierea
de
centrele
urbane • Exista totusi o suprafata importanta de
faciliteaza dezvoltarea activitatilor
teren agricol fragmentat;
economice;
• Nu se practica agricultura ecologica din
• Potential agricol ridicat datorata
cauza conditiilor de conversie si
suprafetei extinse de teren arabil,
mentinere costisitoare;
calitatii solului si conditiilor climatice
favorabile;
• Tendinta de comasare a suprafetelor
agricole si exploatarea acestora in
regim intensiv;
• Pondere ridicata a proprietatii private
asupra terenurilor agricole la nivelul
fermelor agricole;
OPORTUNITATI
AMENINTARI
• Constientizarea fermierilor privind • Degradarea solului prin agricultura
problemele generale de mediu in
intensiva poate afecta productivitatea
sectoarele agricol, forestier si al
agricola;
industriei
alimentare
in
scopul • Folosirea
ingrasamintelor
chimice
imbunatatirii protectiei mediului;
pentru agricultura, in detrimentul
ingrasamintelor naturale poate dauna
pe termen lung mediului inconjurator si
poate afecta calitatea apei din panza
freatica;
• Perioadele cu seceta prelugita in
sezonul agricol pot afecta culturile;

POPULATIA
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
• Trend ascendent al populatiei cu • Populatie minoritara fara ocupatie sau
domiciliul in teritoriul GAL;
care lucreaza fara forme legale;
• Buna relaționare între populația de • Pondere semnificativa a minoritatilor cu
etnie romă și populația majoritară;
nivel de instruire scazut si lipsa unei
calificari;
• Ponderea populatiei cu varsta peste 60
de ani este echilibrata, aproximativ • Scaderea natalitatii si cresterea ratei
20%;
mortalitatii;
• Banii castigati in afara tarii de populatia • Migratia fortei de munca din teritoriu
emigrata temporar sunt investiti in
(in special a tinerilor) din cauza lipsei
constructii de case, achizitionarea de
oportunitatilor de angajare;
bunuri,
acestea
contribuind
la
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imbunatatirea imaginii comunelor din
teritoriu;
• Rata
infractionalitatii
redusa
in
teritoriu.
OPORTUNITATI
• Dezvoltarea unui program care sa
asigure inregistrarea in sistemul de
evidenta public a tuturor membrilor
comunitatii rome;
• Sustinerea de politici publice adecvate
pentru stimularea natalitatii;
• Crearea de locuri de munca pentru
mentinerea
populatiei
tinere
in
teritoriu;

Persoane neocupate si neinregistrate la
AJOFM;
• Minoritatile locale sunt neintegrate din
punct de vedere social;
AMENINTARI
• Dezechilibru demografic cauzat de
migrarea populatiei tinere;
• Cresterea populatiei minoritare fara
calificare si cu nivel redus de instruire
•

ACTIVITATI ECONOMICE
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
• Apropierea
de
localitati
urbane • Resurse financiare insuficiente ale
faciliteaza accesul la sursele de
agentilor
economici
pentru
aprovizionare
si
de
schimburi
co/finantarea proiectelor finantate din
comerciale;
fonduri europene;
• Pozitia in teritoriu si accesibilitatea • Desfacerea produselor agricole si
ridicata
constituie
elemente
de
lactate este foarte dificila deoarece nu
atractivitate pentru investitori;
exista o piata locala care sa faciliteze
transferurile comerciale;
• Zona agricola cu traditie in cultivarea
plantelor cerealiere si a legumelor, ce • Utilaje
si
echipamente
agricole
constituie
principala
activitate
insuficiente si invechite;
economica a locuitorilor;
• Lipsa unui sistem de irigatii afecteaza
• Existenta conditiilor si traditiilor pentru
veniturile fermelor agricole in situatia
dezvoltarea activitatii agro-zootehnice,
in care se instaleaza seceta;
mai ales in gospodarii;
• Activitati economice derulate prin
• Existenta de cabinete veterinare si a
asociatii
de
producatori
slab
medicilor veterinari in teritoriu;
reprezentate in teritoriu din cauza
reticentei
populatiei
in
privinta
• Existenta in teritoriul a unor agenti
asocierilor in scop productiv;
economici care asigura derularea unor
activitati de productie si care asigura • Desi exista un potential agricol ridicat,
totodata locuri de munca in teritoriu;
se remarca o slaba diversificare a
culturilor;
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Slaba diversificare a activitatilor de
productie;
• Servicii
pentru
populatie
slab
dezvoltate: reparatii incaltaminte,
coafor, frizerie, reparatii electrocasnice s.a.
• Cererea de forta de munca insuficienta
in teritoriu;
• Infrastructura de baza insuficient
dezvoltata
influenteaza
interesul
investitorilor;
AMENINTARI
• Cadrul legislativ instabil;
• Lipsa initiativelor de asociere si modul
gresit in care este perceputa asocierea;
• Informarea deficitara a agentilor
economici cu privire la normele
europene si oportunitatile existente;
• Forta de munca locala insuficient
calificata care sa corespunda cu
cerintele agentilor economici;
• Mentinerea unei capacitati scazute de
adaptare a sistemelor de productie la
cerintele economiei;
• Conditii de accesare a creditelor
bancare restrictive;
• Nedeclararea bunurilor si activitatilor
economice derulate de catre membrii
comunitatii rome se reflecta neplata
impozitelor locale datorate;
• Rata ridicata a dobanzilor la credite;
• Cresterea muncii la negru, cu efecte
negative
asupra
pietei
muncii,
economiei locale si asistentei sociale.
•

OPORTUNITATI
• Accesarea de fonduri nerambursabile
pentru dezvoltarea mediului economic;
• Dezvoltarea de actiuni la nivelul
comunitatii care sa mobilizeze atat
populatia majoritara cat si minoritatile
in
dezvoltarea
unor
activitati
economice;
• Dezvoltarea unei marci locale in baza
unei scheme de certificare a calitatii
produselor agroalimentare din teritoriu;
• Infiintarea unui centru de desfacere
locala pentru micii producatori;
• Sustinerea investitiilor ce vizeaza
agricultura ecologica;
• Indeplinirea standardelor de calitate a
produselor agricole, a celor de protectie
a mediului, de igiena si bunastare a
animalelor;
• Crearea de locuri de munca in
agricultura
prin
infiintarea
de
microferme si ferme de crestere bovine,
ovine si caprine;
• Diversificarea economiei locale prin
facilitarea investiilor in activitati nonagricole si crearea de locuri de munca;
• Promovarea formelor asociative in
vederea infiintarii de organizatii de
producatori/prestatori de servicii care
sa creeze un lant integrat;
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ORGANIZAREA INSTITUTIONALA SI SOCIALA
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
• Asigurarea serviciilor de baza pentru • Infrastructura sociala este invechita;
populatie,
atat
prin
intermediul • Lipsa conceptului de voluntariat si
administratiei publice cat si prin agentii
implicit a unei educatii in acest sens;
economici privati;
• Finantarea activitatilor legate de
• Existenta unui Centru de plasament
asistenta sociala se realizeaza doar de
pentru copii infectati cu HIV;
la bugetul de stat;
• Implicarea activa a autoritatilor locale si • Fonduri
insuficiente
destinate
a bisericii in problemele comunitatii.
asistentei medicale;
OPORTUNITATI
AMENINTARI
• Accesarea de fonduri nerambursabile • Cadrul legislativ instabil;
pentru
modernizarea/extinderea • Cresterea gradului de saracie prin
infrastructurii sociale;
prisma inaspririi conditiilor de acordare
a ajutoarelor sociale si scaderii
numarului de beneficiari;
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CAPITOLUL IV: Obiective, priorități și domenii de intervenție
Prioritatile de dezvoltare a teritoriului GAL SABAR ILFOV SUD si obiectivele operationale au
rezultat in urma consultarii tuturor partenerilor din proiect si a comunitatilor locale din
zona, dar si pe baza analizei diagnostic si analizei SWOT.
Prioritatile identificate la nivelul teritoriului constau in:
- Diversificarea economiei locale pe segmentul nonagricol;
- Dezvoltarea si diversificarea agriculturii;
- Investitii in infrastructura sociala;
Obiectivul transversal vizat de prioritatile enuntate il reprezinta cresterea calitatii vietii.
Pentru indeplinirea acestor prioritati, au fost identificate urmatoarele obiective
operationale si actiuni concrete pentru atingerea obiectivelor:
1. Dezvoltarea si diversificarea agriculturii
1.1. Cresterea valorii adaugate a produselor locale;
1.2. Facilitarea desfacerii pentru produsele locale;
Actiuni concrete:
- Crearea sau dezvoltarea de sere, pepiniere sau livezi;
- Sprijinirea infiintarii de ferme ecologice si promovarea produselor ecologice in zona;
- Promovarea asocierii producatorilor agricoli;
- Asigurarea infrastructurii de comercializare pentru producatorii locali;
- Realizarea unei marci regionale de promovare a produselor locale;
2. Diversificarea economiei locale prin:
2.1. Incurajarea micilor intreprinzatori;
Actiuni concrete:
- Investitii in dezvoltarea de activitati productive non-agricole;
- Investitii in crearea si/sau dezvoltarea de servicii pentru locuitorii din teritoriu
(croitorie, frizerie, cizmarie, mecanizare etc);
3. Investitii in infrastructura sociala
3.1. Cresterea calitatii in furnizarea de servicii sociale
Actiuni concrete:
- Modernizarea infrastructurii de servicii sociale;
- Sprijinirea integrarii sociale a minoritatilor;
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PRIORITATI

OBIECTIVE OPERATIONALE

Cresterea valorii adaugate a
produselor locale
Dezvoltarea si diversificarea
agriculturii

Facilitarea desfacerii pentru
produsele locale

MASURI
(2.1) Modernizarea
exploatatiilor agricole

(3.1) Promovarea formelor
asociative

(6.2) Dezvoltarea
infrastructurii de servicii
destinate producatorilor locali

(3.2) Implementare scheme de
calitate

Diversificarea economiei
locale
Incurajarea micilor intreprinzatori

(6.1) Dezvoltarea de activitati
non-agricole
Investitii in infrastructura
sociala
Cresterea calitatii in furnizarea de
servicii sociale

(6.3) Modernizarea
infrastructurii sociale

(6.4) Incluziunea sociala a
minoritatilor
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Logica interventiei in programare este prezentata in urmatorul tabel:
Obiectivul de
dezvoltare 1

Prioritati de
dezvoltare
rurala
P2

Domenii de
interventie

Masuri

Indicatori de rezultat

2A

P3

3A

(2.1) Modernizarea
exploatatiilor
agricole
(3.1) Promovarea
formelor asociative

Numar
exploatatii
agricole/beneficiari
sprijiniti
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
Indicatori de rezultat

i) Favorizarea
competitivitatii
agriculturii
(3.2) Implementare
scheme de calitate

Obiectivul de
dezvoltare 2
iii) Obtinerea
unei dezvoltari
teritoriale
echilibrate a
economiilor si
comunitatilor
rurale,
inclusive
crearea si
mentinerea de
locuri de
munca

Prioritati de
dezvoltare
rurala
P6

Domenii de
interventie

Masuri

6A

(6.1) Dezvoltarea de
activitati
nonagricole
(6.2) Dezvoltarea
infrastructurii de
servicii destinate
producatorilor locali
(6.3) Modernizarea
infrastructurii sociale

6B

(6.4) Incluziunea
sociala a
minoritatilor
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Locuri
create

de

munca

Populatie neta care
beneficiaza de
servicii/infrastructuri
imbunatatite

Indicatorii de monitorizare specifici domeniilor de interventie sunt prezentati in urmatorul
tabel:
Domenii de interventie Indicatori de monitorizare
2A
Minim 2 exploatatii agricole/ beneficiari
sprijiniti
3A
Minim 3 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
6A
Minim 5 locuri de munca create
6B
Populatie neta care beneficiaza de
servicii/infrastructuri imbunatatite – minim
3.000
Caracterul integrat si inovator al strategiei consta in implicarea atat a agentilor privati cat si a
administratiei publice in facilitarea dezvoltarii economice pe plan local prin intermediul unor
masuri dedicate si orientate spre inovare. In acest sens agentii economici privati investesc in
dezvoltare, iar administratia publica investeste in facilitarea accesului acestora pe piata de
desfacere. Totodata, dezvoltarea unui brand local (conform cu normele europene de
certificare) pentru produsele agroalimentare reprezinta un element inovativ care va adauga
valoare produselor realizate in teritoriul GAL.
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CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor
Denumirea masurii
Dezvoltarea de activitati non-agricole
Codul masurii
6.1
Tipul masurii
x INVESTITII
SERVICII
SPRIJIN FORFETAR
1. DESCRIEREA GENERALA A MASURII
Justificare. Corelare cu Activitatile economice derulate in teritoriul GAL sunt
analiza SWOT
predominant agricole. Activitatile productive si de servicii sunt
slab reprezentate in teritoriu. Este oportuna si necesara
dezvoltarea unor noi activitati productive si de servicii care sa
contribuie la dezvoltarea economica a teritoriului si cresterea
atractivitatii pentru potentiali investitori.
Obiective de dezvoltare iii) Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a
rurala
al
Reg(UE) economiilor si comunitatilor rurale, inclusive crearea si
nr.1305/2013
mentinerea de locuri de munca
Obiective specifice ale • Diversificarea economiei rurale, dezvoltarea economica a
masurii
zonelor rurale si eradicarea saraciei;
• Dezvoltarea serviciilor pentru populatie si alte activitati
economice;
• Crearea si mentinerea de locuri de munca;
Contributie prioritatea/ P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a
prioritatile prevazute la dezvoltarii economice in zonele rurale
art.5, Reg (UE)
Corespondenta obiective Masura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg (UE)
din Reg(UE) nr.1305/2013 nr.1305/2013
Contributie domeniu de 6A) Facilitarea diversificarii, a infiintarii si a dezvoltarii de
interventie
intreprinderi mici, precum si crearea de locuri de munca
Contributie la obiectivele Inovare – investitiile realizate au in vedere echipamente
transversale ale Reg(UE) tehnologice de ultima generatie care vor asigura dezvoltarea la
nr 1305/2013
un nivel competitiv a agriculturii
Protectia mediului – investitii in echipamente noi, cu un nivel de
poluare redus, care corespund cerintelor de protectie a mediului
Complementaritate
cu alte masuri din SDL
Sinergia cu alte masuri din Masura 6.1 este in sinergie cu masurile 6.2 si 6.3, contribuind la
SDL
realizarea prioritatii 6
2. VALOAREA ADAUGATA A MASURII
Masura contribuie la:
• Stimularea activitatilor economice noi din sfera serviciilor pentru populatie sau pentru
alte activitati economice non-agricole din teritoriul GAL;
• Dezvoltarea resurselor umane si utilizarea de know-how;
• Crearea si mentinerea de locuri de munca;
3. TRIMITERI LA ALTE ACTE LEGISLATIVE
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Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile activităţilor neagricole prevăzută în Ghidul
solicitantului pentru participarea la selecţia SDL

Ordinului MADR nr. 1731/2015,
PNDR 2014-2020, Fişa Măsurii 6 din PNDR 2014-2020
Ghidurile solicitantului pentru măsurile 6.2 şi 6.4 din PNDR 2014-2020
Reg. (UE) 1303/2013, Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1407/2013, Reg. (UE) nr. 215/2014,
Acord de parteneriat Romania 2014RO16M8PA001.1.2/2014
OUG 66/2011, OUG 49/2015, OG 26/2000, HG 1185/2014, HG 226/2015
4. BENEFICIARI DIRECTI/INDIRECTI (GRUP TINTA)
a) Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente
şi nou-înfiinţate din spaţiul rural;
b) Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu
statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază
Beneficiari directi
agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona
rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în
micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia
persoanelor fizice neautorizate
Persoanele din categoria populatiei active aflate in cautarea
Beneficiari indirecti unui loc de munca, someri, administratia publica, comunitatea
locala
5. TIP DE SPRIJIN (conform art. 67 din Reg (UE) nr. 1303/2013)
• Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv de solicitant;
• Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau echivalente
corespunzatoare procentului de 100% din valoarea avansului, in conformitate cu art.45(4)
si art.63 ale Reg (UE) nr.1305/2013;
6. TIPURI DE ACTIUNI ELIGIBILE SI NEELIGIBILE
Domenii acoperite in cadrul acestei masuri, lista activitatilor nefiind exhaustiva:
• activitati productive — fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de
marochinarie, articole de hartie si carton; fabricarea produselor chimice,
farmaceutice; activitati de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgica,
fabricarea constructiilor metalice, masini, utilaje si echipamente; fabricarea
produselor electrice, electronice etc.;
• activitati mestesugaresti — activitati de artizanat si alte activitati traditionale
neagricole — olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii etc.;
• activitati turistice — servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement si
alimentatie publica;
• furnizare de servicii — constructii, reconstructii si/sau modernizarea spatiilor si
zonelor aferente desfasurarii activitatilor; servicii medicale, sociale, sanitarveterinare; reparatii masini, unelte, obiecte casnice; consultanta, contabilitate,
juridice, audit; servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice; servicii
tehnice, administrative, transport rutier de marfuri in contul tertilor etc.
Prin aceasta masura sunt eligibile activitati productive si de servicii ce au in vedere
urmatoarele actiuni specifice:
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construcţia, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea clădirilor;
achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing financiar, de utilaje,
instalaţii şi echipamente noi;
• investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de
brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci.
Costurile privind servicii de consultanta, proiectare (inclusiv studii de fezabilitate) si
management de proiect, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile
pentru proiectele care prevăd și construcții-montaj, și în limita a 5% pentru proiectele care
prevăd simpla achiziție.
Nu sunt eligibile:
• prestarea de servicii agricole, achiziţionarea de utilaje şi echipamente agricole
aferente acestei activităţi, în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia
Națională;
• procesarea şi comercializarea produselor prevazute în Anexa I din Tratat;
• producţia de electricitate din biomasă ca şi activitate economică;
• cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente” second hand”;
• cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu
excepţia costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013
care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de 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;
• cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume:
o dobânzi debitoare;
o 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;
o 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.
Nota: Vor fi finantate activitati unice la nivel de UAT;
7. CONDITII DE ELIGIBILITATE
Conditii generale de eligibilitate:
• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
• Solicitantul trebuie să aibă capital 100% privat;
• Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin unul din tipurile de sprijin prevazute;
• Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției;
• Localizarea proiectului pentru care se solicita finantare trebuie sa fie in teritoriul
GAL;
• Viabilitatea economică a investiţiei trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării
unei documentaţii tehnico-economice;
• Implementarea proiectului va fi realizata in maxim 24 de luni;
•
•
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Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu liniile directoare
privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în
dificultate;
• Nu mai există o astfel de investiţie în UAT-ul în care urmează a se implementa
proiectul
Nu sunt eligibili solicitanții/beneficiarii care au creat în mod artificial condiţiile necesare
pentru a beneficia de finanţare în cadrul măsurilor PNDR 2014-2020
8. CRITERII DE SELECTIE
•

Principalele criterii de selectie generale:
1. Principiul diversificării activității agricole a fermierilor/membrilor gospodăriei
agricole către activități neagricole;
2. Principiul numarului de locuri de munca nou create;
3. Principiul prioritizării sectoarelor cu potențial de creștere (textile și pielărie, Industrii
creative și culturale – inclusiv meșteșuguri, activităţi de servicii în tehnologia
informației, servicii pentru populația din spațiul rural);
4. Principiul localizării întregii activități a solicitantului în teritoriul GAL
9. SUME (APLICABILE) SI RATA SPRIJINULUI
Valoarea sprijinului nerambursabil va fi de maximum 90% din valoarea cheltuielilor eligibile
si va respecta urmatoarele plafoane maxime:
- 70.000 de euro/proiect;
Nota: Sumele se acorda cu respectarea schemei de ajutor de minimis
10. INDICATORI DE MONITORIZARE
Minim 4 Locuri de munca create

Denumirea masurii
Modernizarea exploatatiilor agricole
Codul masurii
2.1
Tipul masurii
x INVESTITII
SERVICII
SPRIJIN FORFETAR
1. DESCRIEREA GENERALA A MASURII
Justificare. Corelare cu Activitatea agricola este reprezentativa pentru teritoriu GAL si
analiza SWOT
are o contributie majora la dezvoltarea economica. Investitiile
ce vizeaza imbunătăţirea performanţelor generale ale
exploataţiilor agricole contribuie la creşterea competitivităţii
activităţii agricole şi implicit a creșterii calităţii produselor
obţinute. Investitiile in agricultura sunt oportune si necesare
pentru dezvoltarea economica a teritoriului GAL.
Obiective de dezvoltare i) Favorizarea competitivitatii agriculturii
rurala
al
Reg(UE)
nr.1305/2013
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Obiective
masurii

specifice

ale •

Contributie prioritatea/
prioritatile prevazute la
art.5, Reg (UE)
Corespondenta obiective
din Reg(UE) nr.1305/2013
Contributie domeniu de
interventie

Contributie la obiectivele
transversale ale Reg(UE)
nr 1305/2013

Complementaritate
alte masuri din SDL

cu

Diversificarea economiei rurale, dezvoltarea economica a
zonelor rurale si eradicarea saraciei;
• Cresterea competitivitatii exploatatiilor agricole;
• Imbunatatirea calitatii activelor fixe;
• Crearea si mentinerea de locuri de munca;
P2: Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a competitivitatii
tuturor tipurilor de agricultura in toate regiunile si promovarea
tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a
padurilor
Masura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg (UE)
nr.1305/2013
2A) Imbunatatirea performantei economice a tuturor
exploatatiilor, in special in vederea cresterii participarii pe piata
si a orientarii spre piata, precum si a diversificarii activitatilor
agricole
Inovare – investitiile realizate au in vedere echipamente
tehnologice de ultima generatie care vor asigura dezvoltarea la
un nivel competitiv a agriculturii
Protectia mediului – investitii in echipamente noi, cu un nivel de
poluare redus, care corespund cerintelor de protectie a
mediului; promovarea agriculturii ecologice in scopul protectiei
mediului si calitatii produselor agricole;
Masura 2.1 este complementara cu masurile 3.2, 6.2, 3.1.
Beneficiarii comuni ai acestor masuri sunt persoanele din
categoria populatiei active aflate in cautarea unui loc de munca,
someri, producatorii agricoli, administratia publica, comunitatea
locala
-

Sinergia cu alte masuri
din SDL
2. VALOAREA ADAUGATA A MASURII
Masura contribuie la:
• Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor agricole prin creşterea
competitivităţii activităţii agricole şi creșterii calităţii produselor obţinute;
• Creşterea valorii adăugate a produselor agricole prin sustinerea agriculturii ecologice;
• Dezvoltarea resurselor umane si utilizarea de know-how;
• Crearea si mentinerea de locuri de munca;
3. TRIMITERI LA ALTE ACTE LEGISLATIVE
Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile activităţilor agricole prevăzută în Ghidul
solicitantului pentru participarea la selecţia SDL,
PNDR 2014-2020, Fişa Măsurii 4 din PNDR 2014-2020
Ghidurile solicitantului pentru măsura 4.1 din PNDR 2014-2020
Reg. (UE) 1303/2013, Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1407/2013, Reg. (UE) nr. 215/2014,
Acord de parteneriat Romania 2014RO16M8PA001.1.2/2014
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OUG 66/2011, OUG 49/2015, OG 26/2000, HG 1185/2014, HG 226/2015
4. BENEFICIARI DIRECTI/INDIRECTI (GRUP TINTA)
a) fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
b) cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative
agricole), grupuri de producători, constituite în baza
Beneficiari directi
legislației naționale în vigoare care deservesc interesele
membrilor;
c) Asociații agricole, asocieri ale fermierilor
Persoanele din categoria populatiei active aflate in cautarea unui
Beneficiari indirecti
loc de munca, someri, administratia publica, comunitatea locala
5. TIP DE SPRIJIN (conform art. 67 din Reg (UE) nr. 1303/2013)
• Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv de solicitant;
• Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau echivalente
corespunzatoare procentului de 100% din valoarea avansului, in conformitate cu art.45(4)
si art.63 ale Reg (UE) nr.1305/2013;
6. TIPURI DE ACTIUNI ELIGIBILE SI NEELIGIBILE
Ø Investiții în înființarea, extinderea şi/ sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv
tehnologii eficiente de reducere a poluării și respectarea standardelor Uniunii care vor
deveni obligatorii pentru exploataţii în viitorul apropiat, și cele pentru depozitarea/
gestionarea adecvată a gunoiului de grajd în zonele unde această cerință este în curs de
aplicare;
Ø Investiții în înființarea, extinderea şi/ sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv
capacități de stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale pentru
creșterea valorii adăugate a produselor;
Ø Înființare şi/ sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi
racordări;
Ø Investiții în procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum și investiții în
vederea comercializării (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare,
inclusiv autorulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse
agricole). Investitiile de procesare la nivelul fermei vor fi realizate doar împreună cu
investitiile în înființarea/modernizarea/dezvoltarea fermei (considerate ca fiind proiecte
ce vizează un lanț alimentar integrat și adăugarea de plus valoare la nivel de fermă).
Ø Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei
(solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul
fermei, ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia
obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu;
Ø Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de
brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu art 45 (2) (d) din Reg. 1305/
2013;
Cheltuieli eligibile:
Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor din cadrul fermei,
destinate activității productive, inclusiv căi de acces în fermă, irigații în cadrul fermei
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și racordarea fermei la utilități şi a anexelor aferente activităţii productive
desfăşurate, dimensionate corelat cu numărul persoanelor ce vor utiliza aceste spaţii;
Amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, precum și alte
cheltuieli de marketing, în cadrul unui lanț alimentar integrat;
În cadrul cheltuielilor de marketing sunt eligibile doar etichetarea (crearea
conceptului care intra pe cheltuiala necorporala)şi doar în limita a 5% din valoarea
eligibilă a proiectului fără a depăşi 1.000 euro;
Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/ utilaje şi echipamente noi, în limita
valorii de piaţă a bunului respectiv; (Ex.: tractoare, remorci agricole/tehnologice,
inclusiv remorcile speciale pentru transportul animalelor vii/păsări/albine, combine,
utilaje agricole pentru efectuarea lucrărilor solului, înființarea și întreținerea
culturilor, instalații de evacuare și gestionare a dejecțiilor din zootehnie,
echipamente aferente bucătăriilor furajere, inventarul apicol; Este considerata
cheltuiala eligibila doar leasingul financiar;
Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice,
inclusiv remorci și semiremorci specilizate în scopul comercializării produselor
agricole în cadrul unui lanț alimentar integrat, respectiv:
o Autocisterne,
o Autoizoterme,
o Autorulotele alimentare,
o Rulotele alimentare.
Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe,
drepturi de autor, mărci.
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 definite la art. 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013
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;
cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și
anume: o 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 neconstruite și construite
- taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate
recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul și a prevederilor
specifice pentru instrumente financiare;
- 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.
7. CONDITII DE ELIGIBILITATE
• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
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Investitia trebuie sa se realizeze in teritoriul GAL;
Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de
minimum 4.000 SO situata pe teritoriul GAL;
• Investiția trebuie să se încadreze în acțiunile eligibile prevăzute;
• Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
8. CRITERII DE SELECTIE
• Principiul dimensiunii exploatației care vizează exploatațiile de dimensiuni medii;
• Principiul asocierii fermierilor, care dețin exploatații de dimensiuni micii și/sau medii,
în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producători constituite în baza legislației
naționale în vigoare;
• Principiul sectorului prioritar
• Principiul potențialului agricol al zonei
• Principiul raselor/soiurilor autohtone
• Principiul numărului de locuri de muncă nou create
9. SUME (APLICABILE) SI RATA SPRIJINULUI
Valoarea sprijinului nerambursabil va fi de maximum 90% din valoarea cheltuielilor eligibile,
dar nu mai mult de 50.000 Euro. Pentru formele asociative valoarea nerambursabila va fi de
maxim 80.000 Euro.
10. INDICATORI DE MONITORIZARE
Numarul de exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti
•
•

Denumirea masurii
Promovarea formelor asociative
Codul masurii
3.1.
Tipul masurii
INVESTITII
x SERVICII
SPRIJIN FORFETAR
1. DESCRIEREA GENERALA A MASURII
Justificare. Corelare cu Cooperarea la nivelul actorilor economici este importanta pentru
analiza SWOT
o dezvoltare unitara si eficienta a activitatilor productive,
indeosebi in sectorul agricol. Din cauza unei slabe informari nu
sunt cunoscute beneficiile reale cu privire la modalitatile de
cooperare si exista reticenta cu privire la aceasta modalitate de
lucru. In acest context, promovarea formelor de cooperare poate
contribui la cresterea gradului de apartenenta a actorilor
economici la acest tip de forme de activitate. Prin aceasta
masura se are in vedere cooperarea orizontală și verticală între
actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri
scurte de aprovizionare și de piețe locale și a dezvoltării
acestora.
Obiective de dezvoltare i) Favorizarea competitivitatii agriculturii
rurala
al
Reg(UE)
nr.1305/2013
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Obiective specifice ale
masurii

Contributie prioritatea/
prioritatile prevazute la
art.5, Reg (UE)
Corespondenta obiective
din Reg(UE) nr.1305/2013
Contributie domeniu de
interventie

Contributie la obiectivele
transversale ale Reg(UE)
nr 1305/2013

Complementaritate
alte masuri din SDL

cu

Promovarea formelor asociative (ex:grupuri de producători,
cooperative, organizații non-guvernamentale, asociații,
fundații și federații, inclusiv grupurilor constituite conform
art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013);
• Cresterea numarului de forme asociative in sfera activitatilor
productive;
• Utilizarea si dezvoltarea de know-how;
• Crearea si mentinerea de locuri de munca;
P3: Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv
procesarea si comercializarea produselor agricole, a bunastarii
animalelor si a gestionarii riscurilor in agricultura
Masura corespunde obiectivelor art. 35 din Reg (UE)
nr.1305/2013
3A) Imbunatatirea competitivitatii producatorilor primari printro 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
Inovatie – formele de asociere promovate vor avea in vedere
potentialul de inovare a activitatilor derulate de agentii
economici si integrarea in vederea obtinerii unui rezultat
inovativ;
Protectia mediului – in procesul de promovare a formelor
asociative vor fi punctate elementele care contribuie la protectia
mediului; rezultatul unei asocieri (al carui rezultat final va fi un
element cu caracter inovativ) va urmari sa asigure si sa
imbunatateasca nivelul de protectie a mediului.
Masura 3.1 este complementara cu masurile 3.2 si 2.1.
Beneficiarii comuni ai acestor masuri sunt producatorii agricoli,
administratia publica, comunitatea locala
Masura 3.1 este in sinergie cu masura 3.2, contribuind la
realizarea prioritatii 3
MASURII
•

Sinergia cu alte masuri
din SDL
2. VALOAREA ADAUGATA A
Masura contribuie la:
• Îmbunătăţirea performanţelor generale ale agentilor economici prin creşterea
competitivităţii activităţii agricole favorizata de cooperarea la nivel sectorial;
• Dezvoltarea resurselor umane si utilizarea de know-how;
3. TRIMITERI LA ALTE ACTE LEGISLATIVE
Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniul grupurilor de producatori in sectorul
agricol/pomicol prevăzută în Ghidul solicitantului pentru participarea la selecţia SDL
PNDR 2014-2020
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Reg. (UE) 1303/2013, Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1407/2013, Reg. (UE) nr. 215/2014,
Acord de parteneriat Romania 2014RO16M8PA001.1.2/2014
OUG 66/2011, OUG 49/2015, OG 26/2000, HG 1185/2014, HG 226/2015
4. BENEFICIARI DIRECTI/INDIRECTI (GRUP TINTA)
a) Unitati adminsitrativ teritoriale
Beneficiari directi
b) Forme asociative
c) Parteneriate intre entitatile precizate la punctele a) si b)
Beneficiari indirecti Agentii economici, comunitatea locala, adminsitratia publica
5. TIP DE SPRIJIN (conform art. 67 din Reg (UE) nr. 1303/2013)
• Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv de solicitant;
6. TIPURI DE ACTIUNI ELIGIBILE SI NEELIGIBILE
• Actiuni de animare in scopul identificarii de noi parteneri pentru a se asocia sau a
dezvolta noi forme asociative;
• Actiuni de promovare pe plan local legate de dezvoltarea lanturilor scurte de
aprovizionare si a pietelor locale;
Cheltuieli eligibile:
- Costuri aferente activitatilor de promovare si animare;
7. CONDITII DE ELIGIBILITATE
• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
• Investitia trebuie sa se realizez in teritoriul GAL;
• Investiția trebuie să se încadreze în acțiunile eligibile prevăzute;
8. CRITERII DE SELECTIE
• Principiul implementarii in parteneriat;
• Principiul complexitatii procesului de animare/promovare;
9. SUME (APLICABILE) SI RATA SPRIJINULUI
Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 100%.
Valoarea sprijinului nerambursabil este de minim 5.000 de euro/proiect si maxim 30.000
euro/proiect.
10. INDICATORI DE MONITORIZARE
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

Denumirea masurii
Implementare scheme de calitate
Codul masurii
3.2.
Tipul masurii
x INVESTITII
SERVICII
SPRIJIN FORFETAR
1. DESCRIEREA GENERALA A MASURII
Justificare. Corelare cu Activitatea agricola este reprezentativa pentru teritoriu GAL si
analiza SWOT
productia de produse agroalimentare este dezvoltata pe plan
local. Certificarea acestor produse este slab implementata si, in
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conditiile date, este oportuna recunoasterea pe plan national a
calitatii si conformitatii cu normele in vigoare. Dezvoltarea unei
scheme de certificare specifice produselor agroalimentare din
teritoriul GAL va contribui la cresterea competitivitatii
produselor agricole locale. Totodata, promovarea avantajelor
produselor certificate pe plan local va creste numarul
producatorilor care vor adera la o astfel de schema de calitate.
Obiective de dezvoltare i) Favorizarea competitivitatii agriculturii
rurala
al
Reg(UE)
nr.1305/2013
Obiective specifice ale • Dezvoltarea unei marci agroalimentare certificate pentru
masurii
produsele locale;
• Cresterea participarii la schemele de calitate a
producatorilor locali;
• Cresterea competitivitatii micilor producatori;
Contributie prioritatea/ P3: Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv
prioritatile prevazute la procesarea si comercializarea produselor agricole, a bunastarii
art.5, Reg (UE)
animalelor si a gestionarii riscurilor in agricultura
Corespondenta obiective Masura corespunde obiectivelor art. 16 din Reg (UE)
din Reg(UE) nr.1305/2013 nr.1305/2013
Contributie domeniu de 3A) Imbunatatirea competitivitatii producatorilor primari printrinterventie
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
Contributie la obiectivele Inovare – dezvoltarea unei marci locale reprezinta un element
transversale ale Reg(UE) inovativ
nr 1305/2013
Protectia mediului – marca locala dezvoltata in baza unei scheme
de calitate va tine cont de modul in care procesul de productie
afecteaza in mod negative mediul si in vederea incadrarii
producatorilor in schema de calitate vor trebui respectate
anumite principii de protectie a mediului
Complementaritate
cu Masura 3.2 este complementara cu masurile 3.1, 6.2 si 2.1.
alte masuri din SDL
Beneficiarii comuni ai acestor masuri sunt producatorii agricoli,
administratia publica, comunitatea locala
Sinergia cu alte masuri Masura 3.2 este in sinergie cu masura 3.1, contribuind la
din SDL
realizarea prioritatii 3
2. VALOAREA ADAUGATA A MASURII
Masura contribuie la:
• Dezvoltarea comertului cu produse agricole locale la nivel national;
• Promovarea micilor producatori agricoli si recunoasterea nationala si international a
produselor realizate pe plan local;
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• Crearea si mentinerea de locuri de munca;
3. TRIMITERI LA ALTE ACTE LEGISLATIVE
Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniul schemelor de calitate prevăzută în Ghidul
solicitantului pentru participarea la selecţia SDL
PNDR 2014-2020
Reg. (UE) 1303/2013, Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1407/2013, Reg. (UE) nr. 215/2014,
Acord de parteneriat Romania 2014RO16M8PA001.1.2/2014
OUG 66/2011, OUG 49/2015, OG 26/2000, HG 1185/2014, HG 226/2015
4. BENEFICIARI DIRECTI/INDIRECTI (GRUP TINTA)
Beneficiari directi Grupuri de producatori (maxim 8 exploatatii agricole)
Beneficiari indirecti Producatorii agricoli, administratia publica, comunitatea locala
5. TIP DE SPRIJIN (conform art. 67 din Reg (UE) nr. 1303/2013)
• Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv de solicitant;
• Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau echivalente
corespunzatoare procentului de 100% din valoarea avansului, in conformitate cu art.45(4)
si art.63 ale Reg (UE) nr.1305/2013;
6. TIPURI DE ACTIUNI ELIGIBILE SI NEELIGIBILE
Sprijinul se acorda pentru
• parcurgerea etapelor de dezvoltare a unei scheme de certificare pentru produse
agricole si alimentare
• activitati de informare si promovare in randul producatorilor agricoli privind
inregistrarea in cadrul unei scheme de calitate
7. CONDITII DE ELIGIBILITATE
• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
• Investitia trebuie sa se realizez in teritoriul GAL;
• Investiția trebuie să se încadreze în acțiunile eligibile prevăzute;
8. CRITERII DE SELECTIE
• Principiul domeniilor prioritare (produse agroalimentare);
9. SUME (APLICABILE) SI RATA SPRIJINULUI
Valoarea maxima alocata este de 25.000 euro.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 100% pentru schemele de calitate,
respectiv o alocare de 24.000 euro.
Sprijinul se acorda pe o perioada de maxim 2 ani, in cuantum de 3000 euro/an pentru o
exploatatie agricola din component grupului de producatori solicitant.
Pentru activitati de informare si promovare se aloca sprijin nerambursabil in valoare de 1.000
euro, ce reprezinta 70% din valoarea eligibila a acestor cheltuieli.
10. INDICATORI DE MONITORIZARE
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
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Denumirea masurii

Dezvoltarea infrastructurii de servicii destinate producatorilor
locali
Codul masurii
6.2
Tipul masurii
x INVESTITII
SERVICII
SPRIJIN FORFETAR
1. DESCRIEREA GENERALA A MASURII
Justificare. Corelare cu Activitatea agricola este reprezentativa pentru teritoriu GAL si
analiza SWOT
facilitarea desfacerii produselor agricole pe plan local este
oportuna si necesara. In acest sens, existenta unei piete locale
la care sa aiba acces micii producatori ar favoriza dezvoltarea
comertului local.
Obiective de dezvoltare iii) Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a
rurala
al
Reg(UE) economiilor si comunitatilor rurale, inclusive crearea si
nr.1305/2013
mentinerea de locuri de munca
Obiective specifice ale • Crearea unei piete agroalimentare pe plan local;
masurii
• Cresterea competitivitatii micilor producatori;
• Crearea si mentinerea de locuri de munca;
Ulterior indeplinirii obiectivelor, beneficiarul are obligatia de a
asigura sustenabilitatea investitiei pe o perioada de minim 5 ani.
Contributie prioritatea/ P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a
prioritatile prevazute la dezvoltarii economice in zonele rurale
art.5, Reg (UE)
Corespondenta obiective Masura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg (UE)
din Reg(UE) nr.1305/2013 nr.1305/2013
Contributie domeniu de 6B) Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale
interventie
Contributie la obiectivele Inovare – Sistemul de alocare a spatiilor comerciale realizate in
transversale ale Reg(UE) sistem public va functiona in baza unor principii prestabilite
nr 1305/2013
legate de calitatea productiei
Protectia mediului – spatiul de servicii dezvoltat va utiliza
energie regenerabila si va fi realizat cu respectarea normelor in
vigoare privind protectia mediului
Complementaritate
cu Masura 6.2 este complementara cu masurile 3.1, 3.2 si 2.1.
alte masuri din SDL
Beneficiarii comuni ai acestor masuri sunt producatorii agricoli,
persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, someri,
administratia publica, comunitatea locala
Sinergia cu alte masuri Masura 6.2 este in sinergie cu masura 6.1, 6.3 si 6.4, contribuind
din SDL
la realizarea prioritatii 6
2. VALOAREA ADAUGATA A MASURII
Masura contribuie la:
• Dezvoltarea comertului cu produse agricole pe plan local;
• Promovarea micilor producatori agricoli;
• Crearea si mentinerea de locuri de munca;
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3. TRIMITERI LA ALTE ACTE LEGISLATIVE
Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniul comercializarii produselor agricole
PNDR 2014-2020
Reg. (UE) 1303/2013, Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1407/2013, Reg. (UE) nr. 215/2014,
Acord de parteneriat Romania 2014RO16M8PA001.1.2/2014
OUG 66/2011, OUG 49/2015, OG 26/2000, HG 1185/2014, HG 226/2015
4. BENEFICIARI DIRECTI/INDIRECTI (GRUP TINTA)
a) Unitati Administrativ Teritoriale
b) Consiliul Județean
Beneficiari directi
c) Parteneriate intre UAT din teritoriul GAL și Consiliul
Județean
d) Asocieri între UAT din teritoriul GAL și Consiliul Județean
Micii producatori agricoli, administratia publica, comunitatea
Beneficiari indirecti
locala
5. TIP DE SPRIJIN (conform art. 67 din Reg (UE) nr. 1303/2013)
• Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv de solicitant;
• Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau echivalente
corespunzatoare procentului de 100% din valoarea avansului, in conformitate cu art.45(4)
si art.63 ale Reg (UE) nr.1305/2013;
6. TIPURI DE ACTIUNI ELIGIBILE SI NEELIGIBILE
Sprijinul se acorda pentru infiintarea infrastructurii de servicii destinate comercializarii pe
plan local de produse agroalimentare.
Cheltuieli eligibile:
• Construcţia infrastructurii de servicii;
• Achizitia dotarilor specifice;
• Investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software.
Costurile privind servicii de consultanta, proiectare (inclusiv studii de fezabilitate) si
management de proiect, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile
pentru proiectele care prevăd și construcții-montaj, și în limita a 5% pentru proiectele care
prevăd simpla achiziție.
7. CONDITII DE ELIGIBILITATE
• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
• Investitia trebuie sa se realizez in teritoriul GAL;
• Investiția trebuie să se încadreze în acțiunile eligibile prevăzute;
8. CRITERII DE SELECTIE
• Principiul implementarii in parteneriat;
• Principiul capacitatii de integrarea a micilor producatori;
9. SUME (APLICABILE) SI RATA SPRIJINULUI
Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 100%.
Valoarea sprijinului nerambursabil nu va depăși 184.832 euro.
10. INDICATORI DE MONITORIZARE
Populatie neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite
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Denumirea masurii
Modernizarea infrastructurii sociale
Codul masurii
6.3
Tipul masurii
x INVESTITII
SERVICII
SPRIJIN FORFETAR
1. DESCRIEREA GENERALA A MASURII
Justificare. Corelare cu Pe plan local, la nivelul teritoriului GAL, infrastructura sociala
analiza SWOT
este deficitara. Ca si unitate reprezentativa, in teritoriu exista
un centru de plasament pentru copiii infectati cu HIV. Investitii
in imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii sociale sunt
oportune.
Obiective de dezvoltare iii) Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a
rurala
al
Reg(UE) economiilor si comunitatilor rurale, inclusive crearea si
nr.1305/2013
mentinerea de locuri de munca
Obiective specifice ale • Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii sociale;
masurii
Contributie prioritatea/ P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a
prioritatile prevazute la dezvoltarii economice in zonele rurale
art.5, Reg (UE)
Corespondenta obiective Masura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg (UE)
din Reg(UE) nr.1305/2013 nr.1305/2013
Contributie domeniu de 6B) Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale
interventie
Contributie la obiectivele Protectia mediului – modernizarea dotarilor si instalatiilor
transversale ale Reg(UE) contribuie la scaderea factorilor poluanti la nivelul constructiilor
nr 1305/2013
Complementaritate
cu alte masuri din SDL
Sinergia cu alte masuri Masura 6.3 este in sinergie cu masura 6.1, 6.2 si 6.4, contribuind
din SDL
la realizarea prioritatii 6
2. VALOAREA ADAUGATA A MASURII
Masura contribuie la:
• Cresterea calitatii vietii pentru persoanele ce beneficiaza de asistenta sociala;
• Cresterea nivelul de dotare a infrastructurii sociale;
3. TRIMITERI LA ALTE ACTE LEGISLATIVE
Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniul infrastructurii sociale, saracie si incluziune
sociala prevăzută în Ghidul solicitantului pentru participarea la selecţia SDL
PNDR 2014-2020
Reg. (UE) 1303/2013, Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1407/2013, Reg. (UE) nr. 215/2014,
Acord de parteneriat Romania 2014RO16M8PA001.1.2/2014
OUG 66/2011, OUG 49/2015, OG 26/2000, HG 1185/2014, HG 226/2015
4. BENEFICIARI DIRECTI/INDIRECTI (GRUP TINTA)
Beneficiari directi
e) Unitati Administrativ Teritoriale
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f) Parteneriate intre UAT
Persoanele defavorizate care apeleaza la servicii sociale,
Beneficiari indirecti
administratia publica, comunitatea locala
5. TIP DE SPRIJIN (conform art. 67 din Reg (UE) nr. 1303/2013)
• Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv de solicitant;
• Plati in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau echivalente
corespunzatoare procentului de 100% din valoarea avansului, in conformitate cu art.45(4)
si art.63 ale Reg (UE) nr.1305/2013;
6. TIPURI DE ACTIUNI ELIGIBILE SI NEELIGIBILE
Sprijinul se acorda pentru imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii sociale.
Cheltuieli eligibile:
• Lucrari de reamenajare (inclusiv documentatia tehnica, daca este cazul);
• Achizitia dotarilor necesare;
7. CONDITII DE ELIGIBILITATE
• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
• Investitia trebuie sa se realizez in teritoriul GAL;
• Investiția trebuie să se încadreze în acțiunile eligibile prevăzute;
8. CRITERII DE SELECTIE
• Principiul categoriei de beneficiari (tineri);
9. SUME (APLICABILE) SI RATA SPRIJINULUI
Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 100%.
Valoarea maxima alocata este de 25.000 euro
10. INDICATORI DE MONITORIZARE
Populatie neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite

Denumirea masurii
Incluziunea sociala a minoritatilor
Codul masurii
6.4
Tipul masurii
INVESTITII
x SERVICII
SPRIJIN FORFETAR
1. DESCRIEREA GENERALA A MASURII
Justificare. Corelare cu Așa cum reiese și din analiza diagnostic și analiza SWOT a
analiza SWOT
teritoriului, populatia minoritara care predomina in teritoriu
este cea de etnie roma. Strategiile de dezvoltare economică
și socială pentru perioada 2014-2020 a localităților d i n
teritoriul vizat nu au prevăzute acțiuni destinate incluziunii
romilor în societate cu scopul de a elimina discrepanțele
existente la nivel economic și social, între această categorie
reprezentativă a altor etnii și populația de origine română. In
acest context, este necesara dezvoltarea unei masuri care sa vina
in sprijinul comunitatii si al minoritatilor cu scopul de a favoriza
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Obiective de dezvoltare
rurala
al
Reg(UE)
nr.1305/2013
Obiective specifice ale
masurii

integrarea sociala.
iii) Obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
economiilor şi comunităţilor rurale, inclusiv crearea şi
menţinerea de locuri de muncă
• Cresterea nivelului de integrare sociala a minoritatilor;
• Dezvoltarea serviciilor de asistenta publica dedicata
minoritatilor;
• Cresterea numarului de persoane inregistrate cu forme legale
in evidentele primariilor din teritoriu;
P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei iș a
dezvoltării economice în zonele rurale

Contributie prioritatea/
prioritatile prevazute la
art.5, Reg (UE)
Corespondenta obiective Masura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg (UE)
din Reg(UE) nr.1305/2013 nr.1305/2013
Contributie domeniu de 6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rural
interventie
Contributie la obiectivele Inovatie – actiunile de sustinere a integrarii minoritatilor vor
transversale ale Reg(UE) initia metode de animare si forme de manifestare adaptate
nr 1305/2013
contextului si grupului caruia se adreseaza;
Complementaritate
cu alte masuri din SDL
Sinergia cu alte masuri Masura 6.4 este in sinergie cu masura 6.1, 6.2 si 6.3, contribuind
din SDL
la realizarea prioritatii 6
2. VALOAREA ADAUGATA A MASURII
Masura contribuie la:
• creșterea capacității actorilor locali din mediul public si privat (non-profit) de a elabora
planuri de dezvoltare si integrare pentru comunitățile de minoritati din teriroriu și de
a le aplica în scopul reducerii discrepanțelor economice și sociale fata de populatia
majoritara;
3. TRIMITERI LA ALTE ACTE LEGISLATIVE
Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniul infrastructurii sociale, saraciei si incluziunii
sociale si minoritati prevăzute în Ghidul solicitantului pentru participarea la selecţia SDL
PNDR 2014-2020
Reg. (UE) 1303/2013, Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1407/2013, Reg. (UE) nr. 215/2014,
Acord de parteneriat Romania 2014RO16M8PA001.1.2/2014
OUG 66/2011, OUG 49/2015, OG 26/2000, HG 1185/2014, HG 226/2015
4. BENEFICIARI DIRECTI/INDIRECTI (GRUP TINTA)
a) UAT-urile din teritoriul parteneriatului;
Beneficiari directi

b) ONG-urile care reprezintă interesele populației
minoritare din teritoriul parteneriatului;
c) Parteneriate intre entitatile mentionate la punctele a) si
b);

33

Populatia minoritara, agentii economici, comunitatea locala,
adminstratia publica
5. TIP DE SPRIJIN (conform art. 67 din Reg (UE) nr. 1303/2013)
• Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv de solicitant;
6. TIPURI DE ACTIUNI ELIGIBILE SI NEELIGIBILE
Cheltuieli pentru organizarea și derularea acțiunilor (aceste cheltuieli pot fi
externalizate, după caz), după cum urmează:
• cazare, masă și transport participanți, după caz;
• achiziția de materiale didactice și consumabile;
• închirierea de echipamente necesare;
• închirierea de spaţii pentru susținerea acțiunilor;
• cheltuieli externalizate cu elaborarea materialelor de informare/mediere/
planificare (a planului de acțiune).
• Alte cheltuieli strict legate de implementarea acţiunilor de informare, mediere,
planificare (exemplu: cheltuieli pentru închiriere, costurile utilităților aferente
spațiului în care se desfășoară managementul de proiect acolo unde se justifică).
Cheltuieli neeligibile:
- costurile cu investițiile.
7. CONDITII DE ELIGIBILITATE
• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
• Investitia trebuie sa se realizez in teritoriul GAL;
• Investiția trebuie să se încadreze în acțiunile eligibile prevăzute;
• Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice/
adiacente domeniului de vizat de proiect;
• Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat pentru managementul
proiectului;
8. CRITERII DE SELECTIE
Beneficiari indirecti

Principiul implementării eficiente și accelerate a proiectului;
Principiul parteneriatului cu asociații reprezentative la nivel național și instituții
sociale, în cadrul lansării propunerilor de proiecte;
• Principiul tematicii și al grupului țintă care presupune adaptarea și detalierea
tematicii generale stabilite la nevoile grupului țintă identificat la nivelul întregului
teritoriu vizat de parteneriat;
9. SUME (APLICABILE) SI RATA SPRIJINULUI
Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 100%.
Valoarea sprijinului nerambursabil este de maxim 15.000 euro.
10. INDICATORI DE MONITORIZARE
Populatie neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite
•
•
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CAPITOLUL VI: Descrierea complementarității și/sau contribuției la obiectivele altor
strategii relevante (naționale, sectoriale, regionale, județene etc.)
Masurile propuse in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala pentru teritoriul GAL SABAR ILFOV
SUD contribuie la realizarea obiectivelor propuse in cadrul Strategiei de dezvoltare a judetului
Ilfov “Orizont 2020”1, respectiv obiectivului strategic 1 “Consolidarea competitivitatii ilfovene
in contextul vecinatatii cu Municipiul Bucuresti”. In acest sens, prin SDL a GAL sunt propuse
masuri ce faciliteaza dezvoltarea unor activitati economice non-agricole in teritoriu, sprijinind
mediul antreprenorial din zonele rurale ale judetului Ilfov. In acord cu strategia judetului Ilfov,
SDL a GAL contribuie totodata si la atingerea obiectivului strategic II “Creșterea calității vieții
pentru rezidenții județului Ilfov”, asigurand imbunatatirea accesului la servicii sociale publice
si private, specifice nevoilor locale si prin sustinerea initiativelor de dezvoltare comunitara
locala in comunitatile vulnerabile, fiind vizata in acest sens minoritatile locale. Actiunile de
integrare a minoritatilor derulate in teritoriu vor avea in vederea imbunatatirea accesului la
servicii publice si private, avand in vederea evitarea fenomenului de segregare.
SDL a GAL contribuie si la prioritatile propuse in cadrul Strategiei Nationala de Dezvoltare
Regionala 2014-20202 privind imbunatatirea mediului economic de importanta regionala si
locala prin stimularea competitivitatii IMM-urilor din judetul Ilfov. Competitivitatea IMM-urilor
este stimulata prin acordarea de fonduri nerambursabile in vederea dezvoltarii unor activitati
economice non-agricole.
De asemenea, strategia elaborata la nivelul teritoriului GAL contribuie la atingerea obiectivelor
propuse prin Strategia Europa 20203 prin sustinerea dezvoltarii de noi locuri de munca in
spatiul rural si derularea unor actiuni de integrare a minoritatilor ce are in vedere si promovarea
accesului la educatie si prevenirea parasirii timpurii a scolii.
Masurile propuse prin SDL contribuie totodata si la atingerea obiectivelor propuse prin Strategia
pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung orizont 2020-20304
cu privire la accelerarea tranzitiei structurale spre o agricultura viabila economic in paralel cu
aplicarea practicilor agricole prietenoase cu mediul si reducerea treptata a fortei de munca din
agricultura si sustinerea dezvoltarii agriculturii, in special pe segmental ecologic. Contributia
la acest obiectiv este asigurata prin masurile de promovare a formelor asociative. SDL
contribuie si la obiectivul strategic ce vizeaza creșterea gradului de acoperire a consumului de
alimente din producția internă și redobândirea statutului de exportator agroalimentar net, în
concordanţă cu potenţialul de producţie sectorial şi ca răspuns la cererea crescândă de
alimente la nivel mondial prin crearea infrastructurii necesare unei piete locale pentru micii
producatori.

1

Strategia de dezvoltare a judetului Ilfov “Orizont 2020” – Consiliul Judetean Ilfov
Strategiei Nationala de Dezvoltare Regionala 2014-2020 – Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei
Publice
3
Strategie Europa 2020 – Comisia Europeana
4
Strategia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung orizont 2020-2030 - Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
2

35

CAPITOLUL VII: Descrierea planului de acțiune
Planul de actiune general are in vederea asigurarea conditiilor optime de implementare a SDL.
La nivelul GAL-ului se vor desfasura activitati de:
Ø Informare-comunicare;
Ø Apel pentru proiecte;
Ø Sprijinirea depunatorilor de proiecte;
Ø Organizarea procesului de verificare si decizie asupra proiectelor depuse;
Ø Monitorizarea proiectelor.
Denumirea
activitatii

Actiuni intreprinse
-

Informarecomunicare
-

-

Apel pentru
proiecte
-

Sprijinirea
depunatorilor
de proiecte

-

Resurse
implicate

Informarea actorilor locali din
teritoriu cu privire la
oportunitatile de finantare
prin axa LEADER, activitatea
GAL, perioadele in care au
loc sesiunile de apeluri de
proiecte, etapele elaborarii
unui proiect, stadiul
implementarii SDL;
Organizarea de evenimente/
seminarii de informare;
Comunicarea/diseminarea
rezultatelor obtinute in
cadrul GAL-ului;
Lansarea apelului de
depunere a proiectelor pe
masurile incluse in SDL;
Investitiile privind
infrastructura sociala vor fi
lansate cu pioritate.
Primirea si inregistrarea
proiectelor depuse de
potentialii beneficiari;
Publicarea ghidurilor de
finantare;
Oferirea de clarificari cu
privire la activitatile si
beneficiarii eligibili, la
criteriile de evaluare si
selectie, la documentele
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•
•
•

•
•
•

•
•
•

umane

Termene
realizare

Director``
Asistent responsabil
administrativ
Responsabil
activitati animare

Semestrial

Director
Asistent responsabil
administrativ
Experti tehnici

Semestrial

Director
Asistent responsabil
administrativ
Experti tehnici

Semestrial
La cerere

de

Organizarea
procesului de
verificare si
decizie
asupra
proiectelor
depuse

-

-

-

-

Monitorizarea
proiectelor

-

-

necesare intocmirii
proiectului;
Verificarea conformitatii si
eligibilitatii proiectelor;
Intocmirea de rapoarte de
evaluare/ fise de verificare;
Inaintarea rapoartelor de
evaluare catre Comitetul de
Selectie;
Publicarea rapoartelor de
evaluare a proiectelor
depuse;
Transmiterea proiectelor
catre AM judetean in vederea
efectuarii controlului
administrativ;
Monitorizarea gestiunii
financiare a proiectelor
aflate in curs de
implementare;
Verificarea respectarii
planificarii asumate prin
contractul de finantare;
Vizite in teren la beneficiari;
Transmiterea de rapoarte
catre AM cu privire la stadiul
implementarii SDL;

•
•
•

•
•
•
•

Director
Asistent responsabil
administrativ
Experti tehnici

Dupa
incheierea
apelurilor de
proiecte
lansate
semestrial

Director
Asistent responsabil
administrativ
Responsabil
financiar
Experti tehnici

Continuu, pe
perioada de
implementare
a proiectelor

Pentru animarea teritoriului va fi alocata o persoana ce va fi responsabila cu informarea si
promovarea axei LEADER si a activitatii GAL in teritori si va oferi sprijin pentru identificarea
actorilor locali potentiali beneficiari din fiecare comuna.
Resurse alocate
Pentru implementarea SDL, partenerii de la nivel local vor pune la dispozitia asociatiei spatii
in care isi vor derula activitatea angajatii compartimentului administrativ. Spatiile vor
beneficia de toate dotarile necesare pentru desfasurarea activitatii in bune conditii (mobilier,
echipamente IT, Internet, telefon, fax si orice alte material care vor rezulta ca necesare pe
parcursul implementarii strategiei).
Pentru derularea si coordonarea eficienta a activitatilor curente va fi infiintat un birou de lucru
la nivelul comunei Vidra, asigurat de parteneri.
Resursele financiare de functionare ale GAL-ului vor fi de maxim 20% din totalul cheltuielilor
publice eligibile aferente SDL (pentru componenta A – functionare GAL – 16% si componenta B
– instruire si animarea teritoriului dupa selectia GAL – 4%).
Perioada de implementare a SDL va fi de 4 ani

37

CAPITOLUL VIII: Descrierea procesului de implicare a comunităților locale
în elaborarea strategiei
Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala a beneficiat de sprijin pregatitor in cadrul submasurii 19.1. In procesul de elaborare a strategiei au fost organizate 4 actiuni de animare la
nivelul fiecarui UAT membra a parteneriatului public-privat GAL SABAR ILFOV SUD. Aceste
actiuni s-au desfasurat sub forma unor dezbateri publice, la care au participat actori locali si
cetateni din comuna, din toate categoriile (reprezentanti ai societatilor comerciale, ai
societatii civile, persoane fizice reprezentative).
In cadrul actiunilor de animare au fost realizate urmatoarele activitati:
- Adunare-dezbatere cu cetatenii si cu reprezentanti ai acorilor locali care vor cuprinde
actiuni de informare si de consultare;
- Prezentarea unor material informative privind principiile de functionare a programului
PNDR-LEADER 2014-2020 si principiile de finantare in cadrul acestui program;
- Actiuni de consultare in vederea identificarii nevoilor si a prioritatilor specifice fiecarei
localitati din componenta GAL;
- Actiuni de informare prin distribuirea unor material informative tip pliante.
De asemenea, la nivelul fiecarui UAT animarea a fost realizata si direct in teritoriu prin
diseminarea de materiale de promovare si completarea unor chestionare.
In cadrul acestor activitati de animare au fost diseminate 600 de pliante, 40 de afise, 320 de
chestionare. Beneficiarii directi ai acestei actiuni au fost in numar de 600 de persoane, iar
indirect numarul beneficiarilor a depasit 2800 de persoane.
Derularea actiunilor de animare a fost realizata cu respectarea principiilor privind promovarea
egalitatii dintre barbati si femei si a integrarii de gen. Actiunile vizate s-au adresat oricarei
persoane care se incadra in categoria grupului tinta, fara a face discriminare pe criterii de sex,
origine rasiala sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala.
In completarea actiunilor de animare, au fost organizate trei intalniri ale grupului de lucru cu
partenerii din componenta GAL. In cadrul acestor intalniri au fost stabilite caracteristicile
economice, sociale si culturale locale pe baza carora a fost structurat continutul Strategiei de
Dezvoltare Locala.
Documentele justificative privind derularea actiunilor de animare mai sus mentionate sunt
anexate prezentei documentatii (Anexa 6)
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CAPITOLUL IX: Organizarea viitorului GAL - Descrierea mecanismelor de gestionare,
monitorizare, evaluare și control a strategiei
Asociatia GAL SABAR ILFOV SUD va functiona ca persoana juridica romana, fara scop patrimonial
in baza O.G. nr 26/2000 privind asociatiile si fundatiile, modificata prin Legea nr 246/2005 si
principalul sau obiectiv va fi implementarea obiectivelor propuse prin Strategia de Dezvoltare
Locala.
Pot fi membri ai asociatiei unitati administrativ-teritoriale, institutii publice, organizatii nonguvernamentale, persoane fizice si juridice care, prin activitatea desfasurata, pot contribui la
indeplinirea scopului si obiectivului asociatiei.
Dobandirea calitatii de asociat se face dupa aprobarea cererii de aderare la asociatie de catre
Adunarea Generala a asociatiei cu majoritate simpla din totalul membrilor asociatiei si dupa
plata taxei de inscriere.
La nivelul GAL SABAR ILFOV SUD, structurile asociatiei vor fi:
1. Adunarea generala
2. Consiliul Director
3. Cenzorul
4. Comitetul de selectie a proiectelor
5. Compartiment administrative
1. Adunarea generala
Este organul de conducere, alcatuit din totalitatea asociatilor.
Competenta adunarii generale cuprinde:
a) Aprobara strategiei si a obiectivelor generale ale GAL;
b) Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;
c) Alegerea si revocarea membrilor comitetului de selectie;
d) Alegera si revocarea Consiliului director;
e) Alegerea si revocarea cenzorului;
f) Stabilirea strategiei si a obiectivelor asociatiei;
g) Infiintarea de filiale, sucursale, puncte de lucru in tara si strainatate;
h) Modificarea actului constitutive si a statutului;
i) Aprobarea cuantumului taxei de inscriere, precum si a cotizatiei anuale datorata de
catre membrii asociatiei la propunerea Consiliului Director.
Adunarea generala se intruneste cel putin o data pe an si are drept de control asupra
celorlalte doua organe precizate mai sus.
Hotararile luate de adunarea generala in limitele legii, ale actului constitutive si statutului
sunt obligatorii chiar si pentru membrii asociati care nu au luat parte la adunarea generala
sau au votat impotriva.
2. Consiliul director
Asigura punerea in executare a hotararilor adunarii generale. Membrii Consiliului director sunt
alesi, de regula, din randul reprezentantilor membrilor in cadrul adunarii generale. El poate fi
alcatuit si din persoane din afara asociatiei, in limita a cel mult o patrime din component sa.
Consiliul director va fi alcatuit dintr-un numar impar de membri (presedinte, vicepresedinte,
secretar, membri), care vor fi numiti de Adunarea Generala.
In excercitarea competentei sale, consiliul director:
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a) Prezinta adunarii generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea
bugetului de venituri si chetuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si
cheltuieli si proiectele asociatiei;
b) Incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei;
c) Aproba organigrama si politica de personal ale asociatiei, daca prin statut nu se prevede
astfel;
d) Indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea generala.
Presedintele consiliului director reprezinta Asociatia in relatiile cu alte persoane fizice si
juridice din tara si strainatate. Presedintele consiliului director conduce lucrarile Adunarii
Generale ale asociatiei si ale Consiliului director si asigura conducerea asociatiei urmarind
indeplinirea hotararilor Adunarii Generale si ale Consiliului director.
3. Cenzorul
Controlul financiar al asociatiei este asigurat de un cenzor, ales/numit de Adunarea generala
pentru un mandate de 5 ani. Cenzorul poate fi o persoana din afara asociatiei. Membrii
consiliului director nu pot fi cenzori.
Cenzorul are urmatoarele atributii:
a) Verifica modul in care este administrat patrimonial asociatiei;
b) Intocmeste rapoarte si le prezinta adunarii generale;
c) Participa la sedintele consiliului director, fara drept de vot;
d) Indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea generala;
e) Verifica gestiunea asociatiei, consemnand constatarile intr-un registru de procese
verbale.
4. Comitetul de selectie a proiectelor
Componenta parteneriatului GAL SABAR ILFOV SUD este urmatoarea:
- 5 reprezentanti ai autoritatilor publice locale;
- 21 reprezentanti ai mediului privat.
Comitetul de selectare a proiectelor va fi alcatuit din 10 persoane, reprezentanti ai
autoritatilor si organizatiilor care fac parte din parteneriat (4 reprezentanti ai autoritatilor
publice si 6 reprezentanti ai mediului privat).
La nivelul luarii deciziilor, partenerii privati reprezinta mai mult de 50% din parteneriatul local.
Daca unul din proiectele depuse pentru selectare apartine unuia din membrii comitetului, in
aceasta situatie organizatia in cauza nu are drept de vot si nu va participa la intalnirea
comitetului respectiv.
Comitetul de selectie va functiona in baza unui Regulament propriu de organizare si functionare
si va avea urmatoarele atributii principale:
- 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 50 % din voturile privind deciziile de selecție sunt exprimate
de parteneri care nu au statutul de autorități publice și permite selecția prin procedură
scrisă;
- Elaborarea Planului de Evaluare privind modalitatea prin care se va realiza evaluarea
implementarii SDL;
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Asigurarea, cu ocazia selectarii operatiunilor, a coerentei cu strategia de dezvoltare locala,
prin acordarea de prioritate operatiunilor in functie de contributia adusa la atingerea
obiectivelor strategiei;
- Selectarea operatiunilor, stabilirea cunatumului contributiei si prezentarea propunerilor
catre organismal responsabil pentru verificarea finala a eligibilitatii inainte de aprobare
- Pregătirea și publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente de
depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selecție;
- Primirea și evaluarea cererilor de contribuții;
5. Comisia de solutionare a contestatiilor va fi alcatuita din 4 persoane, reprezentanti ai
autoritatilor si organizatiilor care fac parte din parteneriat (2 reprezentanti ai autoritatilor
publice si 2 reprezentanti ai mediului privat).
6. Compartimentul administrativ va avea urmatoarea componenta:
a) Director – coordoneaza activitatea GAL atat sub aspect organizatoric, cat si al
respectarii procedurilor de lucru;
b) Asistent al responsabilului administrativ – asista responsabilul administrativ in
activitatea de coordonare a GAL-ului;
c) Responsabil financiar – contabil – se ocupa de supravegherea si controlul gestiunii
financiar-contabile a GAL-ului;
d) Responsabil activitati de animare – desfasoara activitati de animare pentru promovarea
actiunilor GAL;
e) Experti tehnici (2 persoane) – vor fi responsabili cu monitorizarea implementarii
strategiei de dezvoltare locala si a operatiunilor sprijinite si efectuarea de activitati
specifice de evaluare in legatura cu strategia, evaluarea cererilor de finantare primite;
vor fi responsabili si de consolidarea capacității actorilor locali de a dezvolta și
implementa operațiunile, inclusiv promovarea capacităților lor de management al
proiectelor;
Pe posturile existente in compartimentul administrativ vor fi angajate persoane in baza unor
contracte de munca cu o norma de minim 4 ore/zi.
In functie de necesitati, pentru buna desfasurare a activitatilor GAL, vor fi contractate servicii
de consultanta externa.
Angajarea personalului va fi efectuata cu respectarea Codului Muncii, precum si a legislatiei cu
incidenta in reglementarea conflictului de interese.
Pentru fiecare angajat al GAL SABAR ILFOV SUD a fost intocmita o fisa a postului in care sunt
descrise responsabilitatile fiecaruia in mecanismul de implementare, monitorizare si control
ale activitatii GAL-ului. Atributiile specifice sunt anexate prezentei documentatii – Anexa 8.
-
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CAPITOLUL X: Planul de finanțare al strategiei
Valoarea totala alocata implementarii Strategiei de dezvoltare locala este de 579.329,59 Euro.
Modalitatea de determinare a valorii aferente componentei A este urmatoarea:
- 113.287,99 Euro alocat pentru suprafata teritoriului;
- 466.041,60 Euro alocat pentru populatia din teritoriu;
Pentru costurile de functionare a fost alocata suma de 115.329,59 Euro, reprezentand 19.91%
din costurile publice totale efectuate pentru aceasta strategie.
Prioritatile stabilite la nivel teritorial se reflecta in planul de finantare dupa cum urmeaza:
P1: Dezvoltarea si diversificarea agriculturii – alocare 220.000 Euro
P2: Diversificarea economiei locale – alocare 204.000 Euro
P3: Investitii in infrastructura sociala – alocare 40.000 Euro
Alocarea indicativa aferenta masurilor propuse este redata in tabelul de mai jos:
Prioritate Masura
Alocare (Euro)
(2.1) Modernizarea exploatatiilor agricole
80.000

P1

P2

P3

(3.1) Promovarea formelor asociative

30.000

(6.2) Dezvoltarea infrastructurii de servicii
destinate producatorilor locali

85.000

(3.2) Implementare scheme de calitate

25.000

(6.1) Dezvoltarea de activitati non-agricole

204.000

(6.3) Modernizarea infrastructurii sociale

25.000

(6.4) Incluziunea sociala a minoritatilor

15.000

Planul de finantare, corelat cu obiectivele si prioritatile de dezvoltare rurala conform Reg. UE
1305/2013 este anexat la prezentul document (Anexa 4).
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CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL
Evaluarea si selectia proiectelor va fi realizata la nivelul GAL-ului prin intermediul a doua
organisme interne, respective Comitetul de selectie a proiectelor si Comisia de solutionare a
contestatiilor.
Comitetul de selectie a proiectelor va fi numit de catre Adunarea Generala a Asociatilor si
Consiliul Director
Comitetul de selectare a proiectelor va fi alcatuit din 14 persoane, 7 membri titulari și 7 membri
supleanți. Astfel că dintre membrii titulair vor face parte 3 reprezentanti ai autoritatilor
publice și 4 membri titulari din partea mediului privat și al societății civile care fac parte din
parteneriat, dupa cum reiese din urmatorul tabel:
Nr.
crt
1

Partener

Functia in CS

Tip/Observatii

Comuna Vidra

2

Comuna Copaceni

Presedinte/Membru
titular
Membru titular

3

Comuna Darasti

Membru titular

4

Comuna 1 Decembrie

Membru Supleant

Nr.
crt
5
6
7
8
9
10

Partener Privati

Functia in CS

Administratie
Publica
Administratie
Publica
Administratie
Publica
Administratie
Publica
Tip/Observatii

SC Interprest 1 Decembrie SRL
Romhold Invest SRL
PFA Babeanu Eugen Aurelian
Geocif SRL
Alysdor Trading SRL
Roilmob Ambient SRL

Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

Mediul
Mediul
Mediul
Mediul
Mediul
Mediul

11

Electro-Instal Marcost SRL

Membru Supleant

Mediul Privat

12

Eco Legum Vidra
Agricola S.R.L
Societatea Civila

Cooperativa Membru supleant

Mediul Privat

Nr.
crt
13
14

Asociatia de Tineret „Motion”
Asociatia „Help to Heart”

titular
titular
titular
Supleant
Supleant
Supleant

Privat
Privat
Privat
Privat
Privat
Privat

Functia in CS

Tip/Observatii

Vicepresedinte/Membru
titular
Membru supleant

Societatea Civila
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Societatea Civila

La nivelul luarii deciziilor, partenerii privati reprezinta mai mult de 50% din parteneriatul local.
La selectia proiectelor se va aplica regula “dublului cvorum”, respective pentru validarea
voturilor este necesar ca in momentul selectiei sa fie prezenti cel putin 50% din membrii
comitetului de selectie, din care peste 50% sa fie din mediul privat. La nivelul constiturii
comisiei de selectie au fost prevazuti si 2 membrii supleanti permanenţi. Supleanţii permanenţi
sunt abilitaţi să participe la reuniunile comisiei, să ia cuvântul în cadrul acestora şi, în cazul
absenţei unui membru titular, să participe la vot.
Daca unul din proiectele depuse pentru selectare apartine unuia din membrii comitetului, in
aceasta situatie organizatia in cauza nu are drept de vot si nu va participa la intalnirea
comitetului respectiv.
Comitetul de selectie va functiona in baza unui Regulament propriu de organizare si functionare
si va avea urmatoarele atributii principale:
- Elaborarea procedurii de selectie a operatiunilor, cu evitarea conflictelor de interese si
permite selectia prin procedura scrisa;
- Asigurarea, cu ocazia selectarii operatiunilor, a coerentei cu strategia de dezvoltare locala,
prin acordarea de prioritate operatiunilor in functie de contributia adusa la atingerea
obiectivelor strategiei;
- Selectarea operatiunilor, stabilirea cunatumului contributiei si prezentarea propunerilor
catre organismul responsabil pentru verificarea finala a eligibilitatii inainte de aprobare;
- Pregatirea si publicarea cererilor de cereri de proiecte;
- Elaborarea Planului de Evaluare privind modalitatea prin care se va realiza evaluarea
implementarii SDL;
- Aprobarea rapoartelor de selectie;
Primirea proiectelor va fi realizata la termenele specificate in apelurile de propuneri de
proiecte lansate. Proiectele vor fi depuse in format fizic la sediul GAL si vor primi numar de
inregistrare de la secretariat. Proiectele primite, aferente apelurilor lansate, vor parcurge
urmatoarele etape de evaluare:
- Verificarea eligibilitatii solicitantului;
- Verificarea criteriilor de eligibilitate;
- Verificarea planului de afaceri si a tuturor documentelor anexate;
Selectia proiectelor depuse se va face pe baza unui punctaj calculat in functie de criteriile de
selectie indeplinite, cu conditia indeplinirii punctajului minim aferent apelului de proiecte.
Proiectele declarate eligibile vor fi verificate si pe teren. Scopul verificării pe teren este de a
controla datele și informaţiile cuprinse în anexele tehnice și administrative cu elementele
existente pe amplasamentul propus. Expertul compară verificarea anumitor criterii de
eligibilitate pe baza documentelor (etapa verificării administrative) cu realitatea, pentru a se
asigura de corectitudinea răspunsurilor.
Cazurile în care expertul evaluator poate solicita informaţii suplimentare sunt următoarele:
1. în cazul în care documentul tehnic conţine informaţii insuficiente pentru clarificarea
unui criteriu de eligibilitate sau există informaţii contradictorii în interiorul lui ori faţă
de cele menţionate în Cererea de Finanţare.
2. în cazul în care avizele, acordurile, autorizaţiile au fost eliberate de către autorităţile
emitente într-o formă care nu respectă protocoalele încheiate între AFIR și instituţiile
respective.
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Selecţia proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul
alocării disponibile. Proiectele care intrunesc acelasi punctaj vor fi departajate in functie de
anumite criterii specifice.
În urma verificării eligibilității și a criteriilor de selecție pot exista următoarele situaţii:
þ proiectul este neeligibil, caz în care solicitantul este înștiințat cu privire la acest aspect;
þ proiectul este eligibil şi in baza punctajului se incadreaza in lista proiectelor ce vor fi
finantate;
þ proiectul este eligibil şi va avea un punctaj mai mic sau egal decat proiectele selectate
pentru finantare.
Rapoartele de selectie vor fi publicate fizic la sediul GAL si in format electronic pe site-ul GAL.
Contestatiile pot fi depuse incepand cu momentul publicarii Raportului de Selectie, la sediul
GAL.
Aplicanţii care au depus proiecte în cadrul unui apel pentru care a fost întocmit un raport de
selecție final au la dispoziţie 5 zile lucrătoare de la postarea pe pagina de internet a GAL-ului
a Raportului de Selecție final pentru a depune contestaţii cu privire la rezultatul evaluării.
Comisia de solutionare a contestatiilor va fi alcatuita din 4 persoane, reprezentanti ai
autoritatilor si organizatiilor care fac parte din parteneriat (2 reprezentanti ai autoritatilor
publice si 2 reprezentanti ai mediului privat).
După soluționarea contestațiilor de către Comisia de Contestații şi publicarea raportului de
contestații pe pagina de internet a GAL, solicitanții sunt notificați în 3 zile lucrătoare de la
publicare cu privire la rezultatul contestaţiilor.
După publicarea raportului de contestaţii, GAL-ul va proceda la selecţia proiectelor cu
punctajul cel mai mare, in limita fondurilor disponibile.
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CAPITOLUL XII: Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese
conform legislației naționale
Posibile situatii privind conflictul de interese pot aparea în procesul de evaluare a
candidaturilor in situatia cand din Comisia de selectie fac parte urmatoarele persoane:
a) persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia
dintre ofertanţi/candidaţi sau subcontractanţi ori persoane care fac parte din consiliul de
administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi sau
subcontractanţi;
b) soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din
consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertanţi/candidaţi;
c) persoane despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze
imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor.
d) persoane care în exercitarea funcţiei pe care o deţin la nivelul autorităţii contractante se
află în situaţia existenţei unui conflict de interese astfel cum este acesta reglementat de Legea
nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu
modificările şi completările ulterioare.
In situatia indeplinirii a cel putin una din conditiile prezentate mai sus, exista obligatia de a
prezenta in scris o declaratie care sa explice natura relatiei/interesului respectiv si persoana
respectiva nu va putea participa la procesul de selectie a proiectelor. Respectarea acestor
obligativitati va fi verificata de cenzorul desemnat.
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