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INTRODUCERE 
 
Principalele caracteristici ale zonei se pot rezuma în următoarele puncte: 
Populaţia prezintă un grad mărit de stabilitate. Pe total zonă populaţia a scăzut în 
perioada 2002 – 2011 cu 2.211 persoane, fapt ce demonstrează tendinţa de scădere a 
populaţiei.  
 
Analiza populaţiei pe grupe de vârstă arată tendinţa de întinerire a populaţiei prin 
creşterea grupei de vârstă sub 20 de ani (22,04% pe total), dar apare şi tendinţa de 
îmbătrânire a populaţiei prin creşterea grupei de vârstă de peste 60 de ani (23,37% pe 
total zonă). 
 
Rata şomajului reprezintă 2,49%. Per total populaţie activă rata şomajului se estimează a 
fi în jur de 10% la nivelul întregii zone. 
 
În agricultură numărul de salariaţi este redus. La nivelul întregii zone se pot observa 
creşteri uşoare ale sectorului industrial şi de comerţ, în timp ce sectorul de servicii a 
înregistrat o scădere destul de importantă între 2002 şi 2011. 
 
Potenţial agricol deosebit (sol fertil, suprafaţa întinsă de teren agricol). Analiza terenului 
agricol după modul de folosinţă arată că pe fiecare comună predomină terenul arabil (62%) 
folosit pentru cultura de cereale şi creşterea animalelor, urmat de păşuni şi fâneţe (10%), 
viţă de vie şi livezi (cca 2% din suprafaţa agricolă) iar cca 26% din suprafaţa agricolă sunt 
terenuri neproductive sau terenuri agricole în repaus. 
 
Predomină întreprinderile mici (micro-întreprinderi) cu până la 9 salariaţi, majoritatea 
fiind unităţi de comerţ cu amănuntul cu produse alimentare şi mărfuri nealimentare 
(îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale de construcţii, cosmetice, detergenţi, etc.). 
 
Politicile de dezvoltare locală din ultimii ani au avut ca scop asigurarea unui minim necesar 
în ceea ce priveşte infrastructura şi dotarea cu utilităţi. 
 
Existenţa unei infrastructuri de oferire a serviciilor de sănătate publică şi asistenţă socială.  
Pornind de la aceste caracteristici, găsim elemente referitoare la activităţile agricole, la 
mediul natural şi cultural care ne determină strategia de dezvoltare a acestei zone rurale.  
   
În Microregiunea Dâmboviţa Sud-Vest există totuşi, o combinaţie de elemente ale cadrului 
construit şi ale mediului înconjurător – care păstrează vie memoria unei legături specifice 
dintre locuitori şi cadrul de viaţă pe care şi l-au conturat de-a lungul timpului, între fluviu 
şi munte, între deal şi câmpie, între râuri şi păduri, între târguri devenite apoi oraşe. 
Există potenţial de dezvoltare a agroturismului şi turism ecologic în zonă, beneficiind de 
caracteristicile sitului, dar va fi necesar un suport acordat pentru promovare. 
În general, activităţile agricole se desfăşoară fragmentat, pe terenuri mici, familiale, în 
regim privat, cu un randament destul de scăzut din lipsa accesului la noile cunoştinţe şi 
tehnologii de producţie (lipsa informării, lipsa fondurilor).  
Bazată pe aceste elemente, strategia Microregiunii Dâmboviţa Sud-Vest urmăreşte 
realizarea unui mediu rural durabil în zonă, în care să convieţuiască singularitatea şi 
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identitatea teritoriului nostru cu dezvoltarea către un mediu rural puternic şi competitiv, 
care să multiplice beneficiile aduse de eforturile investiţionale, în special în sectoarele de 
producţie susţinute de Uniunea Europeană. Astfel, în conformitate cu strategia naţională 
de dezvoltare rurală cuprinsă în Planul Naţional Strategic şi cu Cadrul Naţional Strategic de 
Referinţă, strategia Microregiunii Dâmboviţa Sud-Vest îşi propune ca obiectiv menţinerea 
populaţiei în această zonă rurală şi îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor săi, pariind pe 
o creştere a competitivităţii produselor alimentare şi turismului ambiental în microregiune, 
sectoare care o definesc din punct de vedere economic şi social.  
 
Strategia noastră se angajează în exploatarea avantajelor pe care la are abordarea de jos 
în sus şi participativă, cu implicarea societăţii rurale, de la identificarea nevoilor şi 
oportunităţilor până la proiectarea şi punerea în aplicare a propunerilor lor. Acest tip de 
abordare devine o provocare la adresa modului de operare tradiţional, înlocuind modelul 
birocratic cu unul mai flexibil şi mai adaptabil la nevoile micro-regiunii. 
 
Transformarea zonei într-un loc de trai mai bun aduce după sine căutarea de noi activităţi 
care vizează diversificarea economică, iniţiative care încurajează mentalitatea 
antreprenorială şi integrarea tuturor actorilor, în special a grupurilor de obieci slab 
reprezentate în procesele decizionale, fără de care supravieţuirea comunelor noastre ar fi 
ameninţată. 
 
Având în vedere rezultatele analizei SWOT şi ţinând cont de caracterul strategic al 
agriculturii în Dâmboviţa, strategia acordă prioritate dezvoltării sectorului agricol şi 
agroalimentar moderne şi competitive, durabile din punct de vedere social, economic şi 
ecologic. 
 
Strategia Microregiunii Dâmboviţa Sud-Vest poate fi clasificată în următoarele categorii, 
care toate se încadrează în domeniile majore de proiecţie de generare de locuri de muncă: 
Protecţia şi întreţinerea zonelor naturale: în dezvoltarea proiectului este definită 
regenerarea ambientală a zonelor degradate, precum şi orientarea ulterioară către 
activităţi ecoturistice.  
 
Valorizarea producţiei agricole: crearea şi difuzarea mărcii DÂMBOVIŢA SUD-VEST va 
permite constituirea unei reţele de afaceri pentru comercializarea produselor locale, 
oferind o diferenţiere asociată cu valorile de mediu ale zonei.  
 
Crearea de locuri de muncă şi promovarea IMM-urilor: prin strategie se va oferi 
antreprenorilor un itinerariu ghidat pentru punerea în aplicare a ideilor de afaceri 
referitoare la generarea de bogăţie în regiunea Dâmboviţa Sud-Vest.  
 
Transport public local: proiectul presupune adaptarea unor circuite la deplasarea cu 
bicicleta şi restaurarea de drumuri rurale, aspecte legate direct de turism rural şi ecologic.  
Valorificarea patrimoniului cultural: proiectul propune implementarea unui model de 
conservare şi prezentare a elementelor de patrimoniu. 
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Intenții de cooperare: 
(I) Cooperare inter-teritorială cu GAL Delealurile Sultanului-proiect cooperare rurală 
interteritorială 

(2) Cooperare transnatională :  

GAL Asociacion de Desarrollo sustenible Poniente Granadino-proiect îmbunatăţirea 
productivităţii şi comercializarea produselor locale 

Asociația EuropaNova  din Bruxelles -Târg de promovare a produselor tradiționale 
românești.                                         
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CAPITOLUL I: PREZENTAREA TERITORIULUI ŞI A POPULAŢIEI ACOPERITE 
– ANALIZA DIAGNOSTIC 
 

1. Prezentarea principalelor caracteristici geografice 
1.1 Amplasarea teritoriului 
 
Teritoriul G.A.L., prezentat sub denumirea „MICROREGIUNEA DÂMBOVIŢA SUD-VEST”, este 
alcătuit din orașul Găești și 15 comune, 14 dintre ele aflate în partea sud-vestică a 
judeţului Dâmboviţa şi 1 în partea nordică a judeţului Teleorman, după cum urmează: 
 
Județul Dâmbovița 

 Oraș Găești  
 Comuna Crângurile, formată din 8 sate: Băduleşti, Crângurile de Jos, Crângurile de 

Sus, Pătroaia-Deal, Pătroaia-Vale, Potlogeni Vale, Răteşti şi Voia.   
 Comuna Dragodana, formată din 7 sate: Dragodana, Boboci, Burduca, Cuparu, 

Pădureni, Picior de Munte și Străoști. 
 Comuna Gura Foii, formată din 4 sate: Bumbuia, Catanele, Făgetu şi Gura Foii 
 Comuna Gura Șuții, formată din 2 sate: Gura Șuții și Speriețeni. 
 Comuna Lucieni, formată din 2 sate: Lucieni și Teiș.  
 Comuna Mătăsaru, formată din 6 sate: Mătăsaru, Crețulești, Oaia Turcului, 

Poroinica, Puțu cu Salcie și Sălcioara. 
 Comuna Mogoșani, formată din 5 sate: Mogoșani, Zăvoiu, Chirca, Cojocaru și Merii 
 Comuna Nucet, formată din 3 sate: Nucet, Cazaci și Ilfoveni. 
 Comuna Perșinari, formată din 1 sat: Perșinari. 
 Comuna Petrești, formată din 7 sate: Petrești, Coada Izvorului, Puntea de Greci, 

Greci, Ionești, Potlogeni-Deal, Gherghești. 
 Comuna Produlești, formată din 3 sate : Produlești, Broșteni și Costești din Deal. 
 Comuna Raciu, foemată din 3 sate: Raciu, Siliştea şi Şuţa Seacă. 
 Comuna Uliești, formată din 8 sate: Ulieşti, Croitori, Ragu, Hanu Lui Pală, 

Mânăstioara, Jugureni, Stravopolia, Olteni. 
 Comuna Văcărești, formată din 3 sate: Văcărești, Bungetu, Brăteştii de Jos. 
 Județul Teleorman 
 Comuna Sârbeni, formată din 3 sate: Sârbeni, Sârbeni de Jos, Udeni. 

 
Localitățile se înşiruie într-o salbă care atinge două oraşe semnificative pentru partea de 
vest a regiunii Sud-Muntenia: Titu și Târgovişte. Prin dispunerea lor, teritoriul beneficiază 
de acces direct la linii de comunicaţii rutiere şi feroviare semnificative pe direcţia est-
vest: una de importanţă naţională, Ploieşti–Piteşti, şi una de importanţă europeană, 
Bucureşti–Piteşti şi la o linie de comunicare pe direcţia nord-sud, de importanţă regională, 
care leagă Dunărea şi Munţii Bucegi (prin Târgovişte). 
 
Relief 
 
Teritoriul fiind situat în Câmpia Înaltă a Judeţului  Dâmboviţa, zona de S-V,  pe un relief 
vălurit, tipologia aşezărilor a fost puternic influenţată de reţeaua hidroglifică, de relief, 
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precum și de căile de comunicaţie majore care au asigurat relaţiile din teritoriu în special 
pentru exploatarea petrolului. 
 
Relieful dominant este de câmpie, urcând progresiv în terase spre nord, până la linia de 
demarcaţie dintre câmpii şi dealuri, pe traseul Ploieşti – Târgovişte – Piteşti. Acest lucru 
face ca jumătatea de nord a teritoriului (în special, Lucieni, Nucet, Văcăreşti) să 
beneficieze de un relief variat, de câmpie înaltă, mici dealuri, terase. Întreg teritoriul este 
străbătut, de la nord-vest la sud-est, de o reţea hidrografică extrem de bogată, dominată 
de râurile Neajlov, Argeş, Sabar, Dâmboviţa, Ialomiţa. 
 
1.2 Clima predominantă (temperatură, umiditate etc.) 
 
Teritoriul aparţine climei temperat-continentale, cu variaţii mari de temperatură între 
vară şi iarnă, în general cu o temperatură medie anuală de circa 10 grade Celsius (de la -20 
la +35 grade Celsius) şi cu precipitaţii atmosferice cuprinse între 500 şi 600 mm. În 
general, frecvenţa perioadelor secetoase este mai mare comparativ cu cele ploiase, mai 
ales la sfârşitul verii şi începutul toamnei. 
 
Vânturile dominante sunt cele din sectorul nord-estic, cu frecvenţe între 25-29% toamna, 
22-34% iarna, 26-36% primăvara şi 22-25% vara, urmate de cele din direcţia opusă, din 
sectorul sud-estic. Zona este străbătută de Crivăţ, dinspre NE, uneori de la N, geros şi 
uscat, şi de Austru, cu influenţe mediteraneene, cald şi uscat vara, ploios iarna. 
 
Principalele tipuri de sol predominante 
 
Cele mai semnificative resurse din sol sunt zăcăminte de petrol și gaze de sondă, 
zăcăminte de hidrocarburi. Văile râurilor permit exploatarea pietrei de râu, nisipului, 
balastului.  
 

 Solurile negre, argiloase de fâneaţă umedă şi chiar cele argibiluviale podzolice  care 
se pretează la cultivarea prunului şi a viţei de vie pe dealuri. 

 Solurile silvestre podzolice brune şi brune-gălbui, iar în lungul văilor, soluri brun-
roşcate;  

 Cernoziomul cu un grad ridicat de fertilitate, favorabil culturilor agricole. 
 Luvisolurile (preluvosolul, preluvosolul roşcat, luvosolul, planosolul) ca soluri 

zonale, şi hidrisolurile (gleisolul) caracteristice luncilor Dâmboviţei şi Ilfovului. 
 
Vegetaţia din teritoriu se împarte în două subzone: stepa şi silvostepa. Zona de stepă este 
reprezentată prin pajişti, care ocupă suprafeţe destul de restrânse, îndeosebi de-a lungul 
drumurilor rutiere, dar şi pe islazuri comunale. 
 
O componentă importantă a peisajului natural o reprezintă pădurile de foioase 
caracteristice zonei, din care fac parte: carpen, fag, ulm, jugastru, cer, stejar, corn, 
gârniţă, frasin, arţar tătăresc, etc. Arbori seculari în Văcăreşti: plopi, tei, frasini, salcâmi 
boiereşti, în comuna şi la Palatul Văcăreştilor, pe DJ 721; Nucet: arbori seculari în Pădurea 
Mănăstirii Nucet.  
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În apropierea pârâurilor se pot întâlni „Zăvoaiele” formate din lemn de esenţă moale: 
aninul, salcia, ulmul, iar coastele abrupte sunt  plantate în special cu salcâmi. Stratul 
ierbos este compus din paius, usturoiţa, obsiga, pir, peliniţa, coada şoricelului, etc. 
 
În albia majoră şi în lunca râului Argeş, vegetaţia arborescentă este alcatuită din specii de 
esenţă slabă: sălcii, răchite. 
 
Terenurile agricole sunt cultivate cu grâu, porumb, orz, ovăz, floarea soarelui, cartofi 
Fiecare gospodărie are în proprietatea de lângă curte, grădini unde cultivă legume: roşii, 
castraveţi, fasole, ceapă, usturoi, dar şi porţiuni de terenuri pe care le cultivă cu lucernă, 
porumb, trifoi. (Harta geografică - Anexa 5). 
 
Teritoriul se află între trei mari oraşe din regiunea Sud-Muntenia: Bucureşti, Ploieşti şi 
Piteşti, întinzându-se între traseele de legătură dintre acestea. Cea mai importantă arteră 
rutieră este autostrada A1 Bucureşti-Piteşti, dublată de drumul naţional şi de calea ferată 
Bucureşti –Piteşti. (Hartă administrativă - Anexa 5). 
 
La nivel local, cele 16 localități se înlănţuie într-o salbă, atingând oraşele Târgovişte şi 
Titu. Reţeaua de drumuri judeţene asigură legături bune între comunele din teritoriu şi 
oraşele învecinate, în special cu Găeşti şi Târgovişte, oraşele cele mai relevante 
administrativ, social şi economic.  
 
Deşi au fost efectuate o serie de lucrări de îmbunătăţire, starea unor drumuri comunale 
este în continuare proastă.  
 
1.3 Prezentarea principalelor caracteristici demografice se vor referi la următoarele 
aspecte: 

- informaţii privind comunităţile prezente (denumire, pondere etc.);  
- tendinţele demografice (îmbătrânire-întinerire, exod rural, etc.). 

 
Pe total zonă populaţia a scăzut în perioada 2002 – 2011 cu 2211 persoane, fapt ce 
demonstrează tendinţa de scădere a populaţiei. Acest lucru este justificat de evoluţia 
negativă (soldul negativ al sporului natural, mortalitatea populaţiei fiind mai mare decât 
natalitatea), sporul migrator fiind pozitiv (numărul celor sosiţi în localităţi este mai mare 
decât numărul celor plecaţi).  
 
Analiza populaţiei pe grupe de vârstă arată tendinţa de întinerire a populaţiei prin 
creşterea grupei de vârstă sub 20 de ani (22,04% pe total), dar apare şi tendinţa de 
îmbătrânire a populaţiei prin creşterea grupei de vârstă de peste 60 de ani (23,37% pe 
total zonă), fenomenul fiind mai pregnant în comunele, Mătăsaru, Mogoşani, Ulieşti. 
Pe total zonă populaţia pe sexe și grupe de vârstă are următoarea structură – la 20.10.2011 
= 74.884 locuitori, din care: 

 populaţia sub 20 de ani = 22,04% = 16.509 locuitori  
 populaţia aptă de muncă (grupa de vârstă 20-60 ani) = 54,58% = 40.871 locuitori 
 populaţia peste 60 de ani = 23,37% = 17.504 locuitori. 
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Populaţia prezintă un grad mărit de stabilitate, scăderea de populaţie fiind generată de 
cauze naturale, mortalitatea ridicată (în rândul populaţiei vârstnice) fiind superioară 
natalităţii în majoritatea comunelor. 
 
Rata şomajului reprezintă 6,49% (raportat la populaţia aptă de muncă din 20.10.2011), 
fapt ce arată că numărul şomerilor înregistraţi la Agenţiile Judeţene de Ocupare a Forţei 
de Muncă este redus. Numărul şomerilor ar putea fi mai mare din cauza şomerilor care au 
ieşit din plată (nu mai primesc indemnizaţia de şomaj) şi se află în şomaj de lungă durată, 
fiind de câţiva ani în căutarea unui loc de muncă (în jur de 5% din populaţia activă). 
Şomajul afectează şi tineretul (grupa de vârstă 15-24 de ani) din aceste localităţi, 
majoritatea fiind absolvenţi ai învăţământului gimnazial, şcoli profesionale sau licee şi 
care nu s-au înregistrat la Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă.  
 
1.4 Patrimoniu de mediu 
Denumirea 
     zonei 

Suprafața 
    în ha 

Caracteristici 
    principale 

Ordin 
de 
atribuiré 

 
Lunca  
Mijlocie a   
Argeșului 
 

    
   
    3635 

 
 
Arie naturală 
 protejată de  
interes comunitar 

Sit de importață 
comunitară (SCI) 
prin Ordinul 
1964/2007 (M.O. nr. 
98/07.02.2008); 
Natura 2000 

Sursă: Agenția Protecția Mediului Dâmbovița  
Lunca Mijlocie a Argeșului 
 
 
A fost declarată Sit de Importanță Comunitară (SCI) prin Ordinul 1964/2007 (M.O. nr. 
98/07.02.2008). Situată pe pe teritoriul a două judeţe - Giurgiu şi Dâmboviţa și pe cursul 
râului Argeș, aceasta ocupă 2455,76 ha în județul Dâmboviţa. În teritoriul Microregiunii 
Dâmboviţa Sud-Vest parcurge orașul Găești și patru comune: Mătăsaru, Mogoşani, Petrești 
și Ulieşti (890 ha). 
 
Cu o suprafață de 3635 ha, Lunca Mijlocie a Argeșului a fost inclusă în rețeaua Natura 2000 
datorită prezenței unor specii de amfibieni, reptile și pești aflate în Anexa II a Directivei 
Habitate (1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1130 -Aspius aspius 
(Avat); 1138 - Barbus meridionalis (Moioagă); 2511 - Gobio kessleri (Petroc); 1146 - 
Sabanejewia aurata (Dunăriţă), precum și datorită prezenței a două tipuri de habitate de 
interes european (91E0 – păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior – Alno 
Padion, Alnion incanae, Salicion albae și 92A0 – Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba). 
Habitatul acestora este ameninţat de lucrările hidrotehnice şi de captarea apei din râuri. 
Ponderea suprafeţelor cuprinse în situl Natura 2000 din suprafeţele totale administrative 
pentru orașul Găești și cele patru comune din teritoriul de acţiune sunt: Găești < 1%, 
Mătăsaru 5% = 255 ha, Mogoşani 11% = 341 ha, Petrești 10%, Ulieşti 6% = 294 ha. 
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Există potenţial de dezvoltare a agroturismului în zonă, beneficiind de caracteristicile 
sitului, dar va fi necesar un suport acordat pentru promovare.  
 

2. Infrastructura de bază, socială și educațională 
 

Referitor la infrastructura de bază, socială și educațională, majoritatea localităților au 
acces imediat la medic de familie, școală gimnazială, grădinițe, iar pentru restul sunt 
nevoiți să apeleze la serviciile existe la nivelul orașul Găești, Târgoviște sau Titu. Accesul 
la învățământul primar este asigurat local, la nivelul fiecărei comune, iar cel secundar la 
nivelul a 10 comune. Învățământul liceal este concentrat în cele trei orașe învecinate 
(Găești, Titu, Târgoviște), iar cel universitar este prezent în Târgoviște prin Universitatea 
Valahia. Serviciile sportive sunt prezente, dar calitatea terenurilor este destul de slabă, 
sălile de sport acolo unde ele există sunt în general noi, realizate în ultimii ani. 
 
Infrastructura de bază la nivelul teritoriului au fost realizate investiții în modernizarea de 
drumuri locale, atât prin accesarea fondurilor naționale și europene, cât și prin cadrul 
PNDR 2007-2013, Axa LEADER – G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest, cum ar fi: 
Modernizare drum comunal în sat Mănăstioara – magazin pădure în Comuna Uliești; 
Modernizare drum de interes local Ulița Mangica în Comuna Mogoșani; Modernizare strada 
Bisericii, sat Puntea de Greci, Comuna Petrești, Modernizare drum acces Moara Oancea 
Nicolae, în satul Cazaci, Comuna Nucet; Modernizare străzi în Comuna Lucieni. 
 
Cu toate acestea, nevoile teritoriului sunt sporite, fiind în continuare necesară dezvoltarea 
și investirea în această zonă.  
 

3. Patrimoniu arhitectural și cultural 
 
Pe teritoriul GAL, aferente celor 16 localități, se găsesc câteva locații ce atestă prezența 
culturilor Monteoru, Glina, Tei. De asemenea, se remarcă o serie de monumente istorice, 
biserici și mănăstiri, case memoriale, castre romane, cetăți dacice, care constituie 
patrimoniul cultural de mare valoare și importanță națională. 
 
Elementele de patrimoniu construit cele cele mai semnificative şi cu cel mai mare 
potenţial de promovare în exteriorul teritoriului sunt ansamblul Văcăreştilor, conacul 
Lahovary-Gussi, mănăstirea Nucet şi cele 14 situri arheologice în care se păstrează urme 
ale succdării civilizaţiilor din neolitic până în evul mediu. Deşi numeroase, monumentele 
din teritoriul G.A.L. Microregiunea Dâmboviţa Sud-Vest nu alcătuiesc un patrimoniu care să 
poată concura cu zona Târgovişte sau Potlogi-Răcari, zone cu semnificaţii extrem de 
puternice pentru istoria românilor.  

4. Caracteristicile economice 
 
La nivelul teritoriului G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest predomină activitățile 
agricole, întreprinderile mici (micro-întreprinderile cu până la 9 angajați), activitățile de 
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comerț și cele din sectorul serviciilor, industria fiind extrem de slab reprezentată la nivelul 
celor 16 localități. 
 
La culturile pe terenul arabil predomină culturile de grâu, porumb, cartofi şi legume. 
Majoritatea gospodăriilor cresc animale precum: bovine, ovine, porcine şi păsări cu 
producţii semnificative de carne, lapte, ouă.  
 
În general, activităţile agricole se desfăşoară fragmentat, pe terenuri mici, familiale, în 
regim privat, cu un randament destul de scăzut din lipsa accesului la noile cunoştinţe şi 
tehnologii de producţie (lipsa informării, lipsa fondurilor).  
 
Nu există mărci locale, iar procesarea produselor agricole este redusă.  
 
Numărul asociaţiilor agricole, al centrelor de colectare a laptelui, al centrelor de 
prelucrare şi procesare a cărnii şi legumelor este scăzut în Gura Şuţii, un centru de 
colectare a laptelui în Mogoşani), agricultura dezvoltându-se în continuare în gospodării 
agricole individuale (de tip tradiţional). 
 
În agricultură numărul de salariaţi este redus, populaţia din sate fiind ocupată în 
agricultura organizată în gospodării agricole individuale, respectiv gospodării agricole de 
subzistenţă care produc produse agricole (vegetale şi animale) pentru consumul propriu 
sau pentru vânzarea produselor agricole (lapte, legume, cereale, fructe) pe piaţa din 
oraşele Târgovişte, Titu şi Găeşti. Predomină lucrătorii pe cont propriu în agricultură sau 
ajutor familiali neremuneraţi.  
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CAPITOLUL II: COMPONENȚA PARTENERIATULUI 
 
În ceea ce privește componența parteneriatului s-a avut în vedere, în principal experiența 
acumulată în cadrul implementării Axei LEADER 2007-2013, astfel fiind creat un 
parteneriat cu parteneri publici și privați care au dat dovadă de o implicare activă în tot 
ceea ce înseamnă dezvoltarea locală. 
 
Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest este un parteneriat public-
privat alcătuit din 50 de entități, dintre care 16 unități administrativ teritoriale (15 
comune și un oraș), respectiv Găești, Crângurile, Dragodana, Gura Foii, Gura Șuții, Lucieni, 
Mătăsaru, Mogoșani, Nucet, Perșinari, Petrești, Produlești, Raciu, Sârbeni, Uliești, 
Văcărești, organizații neguvernamentale, firme private. Astfel, în cadrul acestui 
parteneriat, componenta publică este în proporție de 32%, iar componenta privată de 68% 
(societate civilă – 14% și firme private – 54%) – Anexa 3. 
 
Dezvoltarea comunităţilor locale nu se poate realiza fără o implicare activă a cetăţenilor în 
procesul de consultare şi de luare a deciziilor. Astfel, a apărut necesitatea înfiinţării la 
nivel local a G.A.L. Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest care să reunească reprezentanţi ai 
sectoarelor public, privat şi societăţii civile dintr-un teritoriu stabilit, să identifice 
punctele slabe şi tari şi să  stabilească priorităţile teritoriului, să implementeze acţiunile 
corespunzătoare şi apoi să împărtăşească experienţa şi bunele practici cu alte structuri 
parteneriale similare. 
 
Decizia comună îndreptată spre dezvoltarea Microregiunii Dâmboviţa Sud-Vest în perioada 
20014-2020 determină formarea parteneriatului public-privat, în care partea publică 
reprezintă 32% din total parteneriat, iar partea privată şi civilă reprezintă 68% . 
 
Partenerii publici sunt 16 primării, 15 dintre ele aflate în partea sud-vestică a judeţului 
Dâmboviţa şi 1 în partea nordică a judeţului Teleorman, fiecare reprezentată de către 
reprezentantul legal: Primăria Oraș Găești, Primăria Comunei Crângurile, Primăria 
Comunei Dragodana, Primăria Comunei Gura Foii, Primăria Comunei Gura Șuții, Primăria 
Comunei Lucieni, Primăria Comunei Mătăsaru, Primăria Comunei Mogoșani, Primăria 
Comunei Nucet, Primăria Comunei Perșinari, Primăria Comunei Petrești, Primăria Comunei 
Produlești, Primăria Comunei Raciu, Primăria Comunei Uliești, Primăria Comunei Văcărești 
– din județul Dâmbovița și Primăria Comunei Sârbeni – din Județul Teleorman.    
 
Partea privată şi civilă reprezintă 68% din total parteneriat fiind formată din: 27 parteneri 
privaţi, reprezentând 54% din total parteneriat şi 7 parteneri ai societății civile, 
reprezentând 14% din total parteneriat.  
 
De asemenea, parteneriatul are în componenţa sa reprezentanţi ai diverselor entităţi, 
după cum urmează:  

 Organizații non-guvernamentale care reprezintă interesele minorității locale 
existente la nivelul teritoriului acoperit de parteneriat, de exemplu în Comuna Gura Șuții 
avem Asociația Agroser Gura Șuții  - ONG a cărui activitate este îndreptată spre sprijinul 
comunităţii rrome, promovând nediscriminarea şi egalitatea de şanse, precum şi integrarea 
comunităţii rrome din zonă. 
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 Organizații non-guvernamentale care reprezintă interesele tinerilor – în 
localitatea Găești activează Asociația Tineri și Activi spre Viitor Dâmbovița care are ca 
scop promovarea activităților prin care tinerii din județul Dâmbovița să fie capabili să 
aleagă cea mai potrivită cale spre viitor.  

 Organizații care activează în domeniul protecției mediului - SC IGO SA a cărei 
activitate este colectarea deșeurilor nepericuloase. De la prima atestare, datând din anul 
1962, firma, într-o formă sau alta de organizare, s-a ocupat cu salubrizarea orașului 
Găești, dar și cu alimentarea cu apă, canalizarea apelor reziduale și cu producerea și 
distribuirea energiei termice în zonă, până în anul 2000, când, societatea, a predat 
Consiliului Local Găești activitățile de distribuire a apei, canalizare și energie termică. În 
anul 2008, S.C. IGO S.A. Găești a demarat în orașul Găești proiectul “Implementarea 
sistemului integrat de colectare și valorificare a deșeurilor de ambalaje din fluxul menajer 
(hârtie-carton, folie, PET-uri, sticlă)”, constituind un parteneriat: Primăria Găești – IGO 
Găești – ECO-ROM Ambalaje București. 
Prin activitatea desfășurată, societatea urmărește să ofere o satifacție deplină a cerințelor 
cetățenilor, în condiții de eficiență, profitabilitate și responsabilitate privind protecția 
mediului înconjurător. 

 Organizație care reprezintă formă asociativă în domeniul dezvoltării sectorului 
agricol prin valorificarea eficientă a produselor agricole, legumicole, pomicole, apicole, 
horticole, animaliere, Asociația Fermierilor din Dâmbovița Sud-Vest. Scopul asociației fiind 
acela de promovare și dezvoltare a interesului general al fermierilor, în special al 
crescătorilor de animale și păsări, precum și al agricultorilor. 
Parteneriatul este format echilibrat din tineri (sub 40 ani) şi femei. Astfel, reprezentanţii 
parteneriatului sub 40 ani reprezintă 46% din total parteneriat, iar reprezentanţii 
parteneriatului de gen feminin 22% din total parteneriat. 
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CAPITOLUL III: ANALIZA SWOT                                        
 

Analiza diagnostic a pus în lumină o serie de caracteristici ale Microregiunii Dâmboviţa Sud-
Vest care pot fi considerate puncte tari sau oportunităţi pentru relansarea socio-
economică, dar şi câteva puncte slabe şi riscuri care trebuie avute în vedere pentru 
strategia de dezvoltare. 

TERITORIUL 

(caracteristici geografice – izolare – deservire – infrastructuri) 

(centre de interes –patrimoniu –cultură – mediu înconjurător) 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Bogăţie ambientală (specii şi habitate) 
oferită de relieful variat (deal, câmpie) şi 
de reţeaua hidrografică bogată ; 

 Conectivitate auto bună cu restul ţării şi 
Europei, datorită vecinătăţii (şi traversării 
parţiale) autostrăzii A1, DN7 Bucureşti – 
Piteşti; 

 Conectivitate auto bună la nivel regional 
prin drumuri care leagă teritoriul de 
municipiile reședință de judeţ, respectiv 
Ploieşti, Piteşti, Târgovişte; 

 Deservire bună a sistemului de căi ferate 
naţionale (calea ferată Bucureşti – Piteşti, 
calea ferată Titu – Târgovişte); 

 Existenţa pe cuprinsul teritoriului a 
reţelelor de alimentare cu apă, 
electricitate, telefonie fixă, cablu TV şi 
telefonie mobilă; 

 Existenţa structurilor necesare asigurării 
serviciilor de învăţământ preşcolar, 
primar, gimnazial şi liceal;  

 Existenţa serviciilor de colectare a 
reziduurilor menajere; 

 Sit Natura 2000 Mogoşani – Mătăsaru – 
Ulieşti; 

 Caracterul intensiv şi extensiv al 
agriculturii. 

 Existenţa unor importante resurse naturale 
ale subsolului: zăcăminte de petrol şi gaze 
de sondă, cât şi zăcăminte de 
hidrocarburi. 

 Slaba valorificare a potenţialului 
hidrografic; 

 Procent ridicat de drumuri comunale 
nemodernizate; 

 Gradul încă redus de echipare edilitară 
(lipsă canalizare, iluminat public 
insuficient); 

 Echipamente şi tehnologii depăşite tehnic 
şi moral; 

 Starea precară a unităţilor de învăţământ 
preşcolar şi primar şi dotarea insuficientă 
a acestora; 

 Infrastructura deficitară şi dotările 
insuficiente determină un grad redus de 
asigurare a serviciilor sociale (medicale, 
învăţământ, recreare etc.); 

 Teritoriul oferă posibilităţi foarte reduse 
pentru dezvoltarea afacerilor, datorită 
lipsei accesului (starea proastă a 
infrastructurii), a utilităţilor, precum şi a 
spaţiilor pentru desfăşurarea activităţilor 
economice; 

 Patrimoniul natural nu este valorificat în 
scop turistic; 

 Patrimoniul arhitectural şi cultural 
(bisericile şi siturile arheologice) este în 
stare de degradare şi nu este valorificat; 

 Interesul scăzut al populaţiei faţă de 
menţinerea tradiţiilor şi meşteşugurilor; 

 Patrimoniu istoric şi cultural insuficient 
valorificat și promovat; 

 
OPORTUNITĂŢI RISCURI 
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 Potenţial ridicat pentru obţinerea de 
energie electrică din surse alternative; 

 Aeroportul internaţional Bucureşti-Otopeni 
se află la circa 70 km, oferind o deschidere 
mult mai vastă teritoriului;  

 Existenţa cadrului legislativ pentru 
accesarea programelor de dezvoltare a 
infrastructurii şi patrimoniului teritoriului; 

 Existenţa Programului Operaţional 
Regional, prin care se dezvoltă oraşele 
limitrofe şi infrastructura naţională, 
crescând astfel gradul de accesibilizare şi 
atractivitatea teritoriului. 

 Cadrul legislativ instabil, care determină 
uneori modificări majore în implementarea 
proiectelor de investiţii; 

 Degradarea căilor de comunicaţie care 
asigură accesul în zonă poate determina 
izolarea teritoriului; 

 Instabilitatea politică şi economică poate 
determina scăderea interesului sau chiar 
blocarea dezvoltării de investiţii în cadrul 
teritoriului; 

 Politica naţională deficitară privind 
conservarea patrimoniului cultural şi 
reabilitarea patrimoniului arhitectural. 

POPULAŢIA 

(demografie – populaţia activă – îmbătrânire – nivel de instruire – cunoştinţe şi 
competenţe specifice teritoriului) 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Declinul demografic sub media pe ţară; 
 Forţă de muncă calificată, adaptabilă şi 

relativ ieftină; 
 Populaţia activă este în creştere ; 
 Rata şomajului la nivelul teritoriului este 

mică ; 
 Mojoritatea popuției dispune de pregătirea 

de bază și de competențele și abilitățile 
aferente; 

 Existenţa structurilor de învăţământ 
preşcolar şi primar asigură instruirea 
populaţiei la nivel elementar; 

 Activități artizanale şi tehnici tradiţionale 
de prelucrare a lemnului; 

 La nivelul teritoriului, populaţia încă 
păstrează datinile şi obiceiurile. 

 Fermierii din teritoriul GAL nu dispun de 
cunoștințe adecvate privind 
managementul exploatatiei agricole;  

 Fermierii nu deţin suficiente cunoştinţe 
cu privire la practicile de mediu și climă;  

 În teritoriul GAL nu există târguri pentru 
promovarea produselor locale și 
tradiționale; 

 Minoritatea rromă  din teritoriul GAL nu 
este sprijinită suficient;  

 Nefamiliarizarea producătorilor agricoli cu 
noile tehnologii; 

 Nivel mediu de instruire, sub media pe 
ţară; 

 Necorelarea educaţiei şi instruirii cu 
cerinţele pieţei muncii; 

 Migrarea populaţiei cu un nivel de 
educaţie mediu şi superior în afara 
teritoriului, datorită faptului că 
majoritatea locuitorilor nu au un loc de 
muncă stabil la nivelul teritoriului; 

 Teritoriul este în mică măsură atractiv 
petru tineri, datorită lipsei locurilor de 
munca, spatiilor de recreere şi a 
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locuinţelor; 
 Serviciile medicale sunt asigurate la un 

nivel inferior. 
OPORTUNITĂŢI RISCURI 

 Promovarea și consolidarea programelor de 
calificare şi recalificare profesională 
existente; 

 Exemple proiecte de succes implementate; 
 Facilităţile oferite de programele naţionale 

şi europene pentru menţinerea tinerilor în 
mediu rural; 

 Posibilitatea de perfecţionare a resurselor 
umane din domeniul educaţiei; 

 Existenţa cadrului legislativ necesar 
înfiinţării de centre de formare şi 
reconversie profesională. 

 Accentuarea migraţiei externe; 
 Reducerea populaţiei cu studii superioare; 
 Adaptarea lentă a populaţiei mature la 

schimbările şi provocările lumii actuale, în 
special la fenomenul mobilităţii şi 
reorientării profesionale;  

 Discrepanţele dintre mediul rural şi cel 
urban determină migrarea în afara 
teritoriului a populaţiei tinere şi/ sau cu 
nivel de educaţie peste mediu; 

 Instabilitatea politică, care crează 
fluctuaţii de personal la nivelul 
autorităţilor locale şi instituţiilor de stat. 

ACTIVITATI ECONOMICE 

(primar – secundar – terţiar – servicii – turism) 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Nivelul scăzut al taxelor şi impozitelor 
locale; 

 Disponibilitatea terenurilor şi spaţiilor 
pentru dezvoltări antreprenoriale; 

 Numărul mare al populaţiei active 
reprezintă un avantaj în dezvoltarea 
sectorului economic la nivelul teritoriului; 

 Sprijinul oferit de autorităţile publice în 
dezvoltarea economiei locale, prin 
realizarea de investiţii şi programe; 

 Existenţa unor activităţi artizanale 
tradiţionale; 

 Tradiţiile şi meşteşugurile păstrate pot fi 
utilizate în scop comercial; 

 Existența unor companii industriale 
importante în imediata apropiere; 

 Existenţa unei infrastructuri a serviciilor de 
sănătate publică şi asistenţă socială; 

 Puncte de atracţie turistică în sezonul 
estival – zona râurilor; 

 Popasul turistic "Neajloveanu" km. 80 
Autostrada Bucureşti – Piteşti; 

 Case memoriale, biserici, situri 
arheologice; 

 Organizare slabă la nivel de fermă;  

 Dificultatea la integrarea pe piață a 
micilor producători;  

 Promovarea produselor locale este 
deficitară la nivelul teritoriului; 

 Exploatațiile agricole sunt fărâmițate; 

 Invovația la nivel de fermă lipsește; 

 Echipamentele sunt învechite;  

 Lipsa locurilor de muncă la nivelul 
teritoriului; 

 Nefamiliarizarea producătorilor agricoli cu 
noile tehnologii; 

 Rentabilitate scăzută datorată fărâmiţării 
terenurilor, unităţilor productive mici, 
mecanizării  reduse; 

 Lipsa unui sistem de sprijin pentru 
implementarea noţiunilor de marketing şi 
de management agricol; 

 Dotările cu echipamente și utilaje sunt 
insuficiente;  
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 La nivelul teritoriului există numeroase 
monumente arhitecturale, naturale şi 
situri arheologice; 

 Culturile Monteoru, Glina, Tei; 
 Monumente istorice, biserici, mănăstiri, 

castre romane, cetăți dacice. 
 

 Meșteșuguri și obiecte tradiționale 
artizanale insuficient promovate și 
valorificate; 

 Deficit de forţă de muncă calificată; 
 Insuficienţa şi ineficienţa infrastructurilor 

pentru turism; 
 Lipsa unui program coerent de promovare 

a turismului în zonă; 
 Diversificarea slabă la nivelul teritoriului a 

domeniilor de activitate din sectoarele 
comerţ şi servicii; 

 Serviciile sanitar veterinare și medicale 
sunt precare. 

OPORTUNITĂŢI RISCURI 

 Existenţa cadrului legislativ, a strategiei 
guvernamentale şi a programelor de 
finanţare pentru înfiinţarea de IMM-uri; 

 Existenţa infrastructurii naţionale necesare 
pentru promovarea obiectivelor turistice 
de pe cuprinsul teritoriului; 

 Existenţa pieţelor de desfacere la nivel 
naţional şi european pentru produsele 
agricole şi alimentare şi cererea continuă 
pentru acestea; 

 Tradiţie în activităţi artizanale (dogărit, 
împletituri, hămuit, olărit, potcovit, 
orfevrărie, pictură bisericească, broderie, 
etc); 

 Posibilitatea realizării unor zone turistice; 
 Posibilităţi de valorificare turistică a 

centrelor de interes (Situl Natura 2000, 
lacuri de acumulare, staţiune piscicolă, 
mănăstiri). 

 Riscul de a nu face faţă presiunii 
competitive din U.E.; 

 Migraţia forţei de muncă spre zone 
atractive din punct de vedere economic; 

 Numărul de concurenţi în creştere pentru 
producătorii de produse agroalimentare de 
pe piaţa Uniunii Europene; 

 Cerinţele cantitative şi standardele 
ridicate ale marilor distribuitori faţă de 
produsele alimentare şi non-alimentare; 

 Legislaţia naţională şi comunitară în 
continuă schimbare, ce poate determina 
fluctuaţii asupra strategiilor de dezvoltare 
ale operatorilor economici sau stoparea 
investiţiilor acestora; 

 Schimbările climatului politic oferă 
incertitudini asupra mediului de afaceri pe 
termen mediu şi lung. 

ORGANIZAREA SOCIALA ŞI INSTITUŢIONALĂ 

(activităţi asociative – ONG – organizare instituţională) 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Majoritatea locuitorilor din cadrul 
teritoriului au un grad ridicat de încredere 
în autorităţile locale şi biserică; 

 Societatea civilă de pe teritoriul GAL 
consideră că autorităţile publice fac tot 
ceea ce este necesar pentru ca oamenii să 
trăiască mai bine; 

 Dotarea cu echipamente şi materiale în 

 Organizațiile nonguvernamentale au 
posibilități și resurse limitate pentru a 
avea un impact semnificativ asupra 
dezvoltării teritoriului; 

 Resursele umane din cadrul organizațiilor 
nonguvernamentale sunt insuficient 
pregătite în domeniul dezvoltării locale; 

 Lipsa de interes a cetăţenilor în a se 
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instituţiile publice din comună este bună 
 Administraţia publică locală sprijină 

sectorul non-guvernamental prin proiecte 
/programe specifice în special în 
domeniile cultură, sport, asistenţă socială 
şi mediu.  

 În cadrul teritoriului GAL există mai multe 
asociaţii sportive; 

 Pregătirea unui parteneriat activ în 
domeniul dezvoltării locale. 

 Participarea angajaţilor la activităţi de 
formare continuă. 

 În instituţiile publice din comună există 
personal calificat. 

implica activ în procesul de luare a 
deciziei la nivel local; 

 Proiectele/ programele pentru sprijinirea 
persoanelor defavorizate există în mică 
măsură pe teritoriul GAL; 

 Infrastructura de bază la nivelul 
teritoriului este deficitară;  

 Conservarea moștenirii rurale şi a 
tradiţiilor locale este deficitară;  

 Reducerea gradului de sărăcie și a riscului 
de excluziune socială este o prioritate; 

 Infrastructura educațională/socială nu are 
capacitatea de a susține un nivel decent 
de educaţie și îngrijire a copiilor 
antepreșcolari și școlari; 

OPORTUNITĂŢI RISCURI 

 Regândirea procesului de dezvoltare locală 
și conștientizarea avantajelor unei 
Strategii și a unui proces de dezvoltare a 
Microregiunii; 

 Posibilitati de instruire a personalului 
implicat în furnizarea serviciilor, 
elaborarea şi implementarea programelor 
şi proiectelor prin diverse programe de 
training finanţate de U.E.; 

 Prioritatea guvernamentală acordată 
dezvoltării durabile la nivel local; 

 Relaţia strânsă şi stabilă dintre autorităţile 
de la nivel judeţean şi autorităţile locale 
pentru dezvoltarea teritoriului fluidizează 
acţiunile întreprinse în acest sens. 

 Insuficienta dezvoltare și capacitate a 
organizațiilor nonguvernamentale de a 
deveni actori sociali relevanți în procesul 
de dezvoltare socio-economică; 

 Fluctuaţia funcţionarilor publici – datorită 
salariilor mici personalul bine pregătit este 
tentat să caute alte locuri de muncă în 
sectorul privat;  

 Schimbările politice pot afecta relaţiile 
dintre autorităţile locale şi cele judeţene 
şi pot îngreuna buna derulare a proiectelor 
şi strategiei de dezvoltare; 

 Schimbările legislative pot afecta 
funcţionarea instituţiilor şi pot îngreuna 
constituirea formelor asociative sau bloca 
acţiunile organizaţiilor non-profit. 
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CAPITOLUL IV: OBIECTIVE, PRIORITĂŢI ŞI DOMENII DE INTERVENŢIE       

Obiectivul de 
dezvoltare 
rurală 1  

 

 

Favorizarea 
competitivității 
agriculturii  

(P1, P2, P3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorități de 
dezvoltare 
rurală  

Domenii de 
intervenție  

 

Măsuri  

 

Indicatori  de 
rezultat 

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

 

 

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

 

M1/1C  

„Incluziune 
socială prin 
transfer de 
cunoștințe și 
organizarea de 
târguri pentru 
promovare a 
produselor 
locale și 
tradiționale” 

Numărul total al 
participanților 
instruiți (PNDR) – 50. 

Numărul de 
beneficiari finali 
care au participat la 
modulul de formare 
adresat minorității 
rrome (GAL) – 25. 

 

 

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

 

 

 

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

M2/2A 

„Modernizarea 
fermelor” 

Numărul de 
exploatații 
agricole/beneficiari 
sprijiniți (PNDR) – 2. 

Număr de locuri de 
muncă păstrate sau 
nou create prin 
implementarea 
proiectului(LEADER) - 
2. 
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Obiectivul de 
dezvoltare 
rurală 2 

 

Asigurarea 
gestionării 
durabilă a 
resurselor 
naturale și 
combaterea 
schimbărilor 
climatice  

(P1, P4, P5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

M3/2B”Tineri 
fermieri” 

 

Numărul de 
exploatații 
agricole/beneficiari 
sprijiniti (PNDR) – 12. 

Număr de proiecte 
inovative finanțate 
prin (GAL) -2. 

 

 

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

 

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

M4/3A 

„ Scheme de 
calitate” 

Număr de exploatații 
agricole care primesc 
sprijin pentru 
participarea la 
sistemele de 
calitate,la pietele 
locale și la circuitele 
de aprovizionare 
scurte,precum și la 
grupuri /organizații 
de producători 
(PNDR) – 1. 

 

Număr de produse 
noi create prin 
intermediul 
schemelor de 
calitate (GAL) – 1. 
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Tabelul de mai sus redă schematic logica intervenției în PROGRAMARE. 

Strategia de Dezvoltare Locală contribuie la obiectivele de dezvoltare rurală identificate la 
nivelul PNDR 2014-2020 inclusiv la obiectivele transversale: mediu și climă, inovare.  

Având în vedere rezultatele analizei SWOT şi ţinând cont de caracterul strategic al 
agriculturii în Dâmboviţa, strategia acordă prioritate dezvoltării sectorului agricol şi 
agroalimentar precum și sectorului non-agricol. 

 

 

 

 

 

 

Obiectivul de 
dezvoltare 
rurală 3  

 

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

(P1, P6) 

 

Obiective 
transversale 

Mediu și climă, 
Inovare  
 

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

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

M5/6A 

„Non-Agricol” 

Crearea de locuri de 
muncă (PNDR) – 12. 

Număr de proiecte 
din domeniul non-
agricol implementate 
(GAL) – 7. 

 6B) Încurajarea 
dezvoltării 
locale în zonele 
rurale  

M6/6B 
„Infrastructură 
locală și 
socială” 

Populația netă care 
beneficiază de 
servicii/infrastructuri 
îmbunătățite (PNDR) 
– 20.000 locuitori. 

Număr de localități 
sprijinite (GAL) – 5. 
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În această etapă au fost implicaţi toţi actorii cheie de la nivelul teritoriului fiind elaborate 
prioritățile de dezvoltare rurală pe domeniile de intervenție, precum şi măsurile în 
conformitate cu Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 și cu  
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013; Regulamentul (UE) nr. 1407/2013; Regulamentul  (UE) 
nr. 1305/2013. 
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CAPITOLUL V: PREZENTAREA MĂSURILOR 

FIȘA MĂSURII M1/1C - „INCLUZIUNE SOCIALĂ PRIN TRANSFER DE CUNOȘTINȚE ȘI 
ORGANIZAREA DE TÂRGURI PENTRU PROMOVAREA PRODUSELOR LOCALE ȘI 
TRADIȚIONALE ” 

 
Tipul măsurii: 
 □  INVESTIȚII  
 x  SERVICII  
 □  SPRIJIN FORFETAR  
 
1. Descrierea generală a măsurii  
1.1.Justificare corelare cu analiza SWOT: 
 
Ca urmare a cercetării efectuate la nivelul teritoriul GAL Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest 
s-au identificat câteva nevoi privind dezvoltarea resurselor umane din teritoriul GAL și 
organizarea de târguri de promovare a produselor locale și tradiționale, prin intermediul 
acestei măsuri, și anume:  

- fermierii din teritoriul GAL nu dispun de cunoștințe adecvate privind managementul 
exploatatiei agricole;  

- fermierii nu deţin suficiente cunoştinţe cu privire la practicile de mediu și climă;  
- în teritoriul GAL nu există târguri pentru promovarea produselor locale și tradiționale; 
- minoritatea rromă  din teritoriul GAL nu este sprijinită suficient;  
- nivelul scăzut de implicare al actorilor locali în perfecționarea pe domenii care sa creeze 

competitivitate sectorului agricol al zonei. 
 
Existența acestor puncte slabe la nivelul teritoriului justifică nevoia de implementare a unor 
actiuni de formare profesională, informare și difuzare de cunostințe a populatiei locale, 
precum și organizarea unui târg de promovare a produselor locale și tradiționale, sprijinite 
prin intermediul acestei măsuri inovative. 
 
1.2.Obiective de dezvoltare rurală : 

i).Favorizarea competitivității agriculturii; 
ii) Asigurarea gestionării durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor 

climatice;  
iii). Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunitățiilor 

rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.  
 

1.3.Obiective specifice ale măsurii : 
 

 Dobândirea de informații și cunostințe relevante care să permită gospodărirea 
durabilă a terenurilor agricole, precum și informații cu privire la protecția mediului; 

 Cresterea calitătii managementului la nivel de fermă;  
 Promovarea produselor locale și tradiționale prin intermediul organizării unui târg de 

promovare în teritoriul GAL.  
 Promovarea incluziunii sociale prin organizarea de cursuri de formare profesională 
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adresate minoritătii rrome din teritoriul GAL. 
 

1.4. Contribuiția la prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013  
P1:  Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în 
zonele rurale; 
 

1.5. Măsura corespunde obiectivelor art. 14 din Reg. (UE) nr. 1305/2013  
 
1.6. Măsura contribuie la Domeniul de intervenție  

1C) Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în sectoarele 
agricol și forestier; 
 

1.7. Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  
Măsura contribuie la inovare şi protecţia mediului 

 
Mediu şi climă  
 
Aplicarea cunoștințelor dobândite de fermieri prin transferul de cunoștințe vor contribui 
atât la atingerea obiectivelor GAL în ceea ce privește protecția mediului, cât și a celor 
prevăzute în strategiile naționale și/sau europene care vizează gestionarea durabilă a 
resurselor. Transferul de informații şi cunoștințe, formarea şi dobândirea de aptitudini  se 
va concentra și asupra acţiunilor de adaptare la efectele schimbărilor climatice și de 
reducere a concentrației de GES din atmosferă, prin promovarea de practici și tehnologii 
care urmăresc identificarea de surse de energie regenerabilă care să conducă la limitarea 
emisiilor din agricultură, generate de activități-cheie, precum producția animalieră şi 
utilizarea îngrășămintelor.  
 
Inovare  
 
Acțiunile de formare profesională şi de participarea la târgul de promovare a produselor 
locale și tradiționale  organizat in teritoriul GAL, au un rol important în dobândirea de 
cunoştinţe, competenţe şi concepte noi în rândul fermierilor şi a persoanelor active în 
domeniul agro-alimentar. De asemenea, activităţile demonstrative le permit acestora să 
aibă contact cu echipamente şi utilaje moderne, tehnologii inovatoare, să beneficieze de 
transfer de practici noi etc. Cursurile de formare şi sesiunile demonstrative pot stimula 
inovarea inclusiv prin cooptarea de practicieni inovatori care pot acţiona ca factori de 
diseminare pentru fermierii din teritoriu. Prin expunerea la noi idei, metode şi principii, 
prin interacţiune şi învăţare, fermierii devin mai bine pregătiţi, mai receptivi la noi idei şi 
concepte şi mai înclinaţi să aplice tehnologii şi practici inovatoare în domeniul lor de 
activitate.  
 
1.8. Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: „Această măsură se adresează, indirect, 
și tinerilor fermieri care au beneficiat direct/indirect sau beneficiază de finanțare prin  
măsura M3/2B și care doresc să-și diversifice activitatea prin înființarea unei activități non-
agricole și tinerilor care au beneficiat de finanțare indirect (în calitate de beneficiari finali) 
prin intermediul participării la cursurile gratuite de formare profesională adresate tinerilor 
fermieri prin intermediul Măsurii  M1/1C, precum și tinerilor care se încadrează în categoria 
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beneficiarilor eligibili și îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru sprijin”.  
  
1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL: Nu este cazul 
 
2. Valoarea adăugată a măsurii  
 
Măsura contribuie la: 

- stimularea agriculturii ca principală activitate economică din teritoriul GAL; 
- dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how; 
- creșterea atractivităţii teritoriului GAL și diminuarea migraţiei populaţiei, în special a 
tinerilor; 
- promovarea produselor locale și tradiționale din teritoriul GAL. 
 

3. Trimiteri la alte acte legislative  
Legislație UE: 
Legislație UE:  

 R (UE) Nr. 1336/2013  
 R (UE) Nr. 1303/2013 
 R (UE) Nr. 1305/2013 

Legislație Națională: 
 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului (OUG) Nr. 34 /2006  
 Hotărârea de Guvern (HG) Nr. 925/2006  
 Legea Nr. 31/1990  
 Ordonanța de Guvern Nr. 26/2000  
 Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului (OUG) Nr. 44/2008  
 Legea Nr. 1/2011  
 Ordonanţa de Guvern (OG) Nr. 8 din 23 ianuarie 2013  

 
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  
 
Beneficiari direcți: 

 Entități publice sau private care activează în domeniul formării profesionale a 
adulților și care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și de selecție.  

Participarea în cadrul acțiunilor de formare profesională și dobândire de cunoștințe este 
gratuită. 

 Asociații minorităti rrome din teritoriul GAL care activează în domeniul formării 
profesionale a adulților și care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și de selecție. 

 
Beneficiarii indirecţi: 

 Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă; 
 Persoanele din categoria minorității rrome; 
 Producători agricoli individuali din teritoriu; 
 Tinerii fermieri care beneficiează sau vor beneficia de sprijin prin Măsura M3/2B; 

 
5. Tip de sprijin  

 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv  
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 Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții 
 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  
 
Acțiunile eligibile/neeligibile au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG 
nr.226/2015, Regulamentele (UE) nr.1305/2013, PNDR-cap.8.1 și fișa tehnică a Sm. 
19.2, conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 295/2016. 
   
Sunt eligibile toate tipurile de operațiuni care sunt în concordanță cu regulile generale din 
Regulamentele Europene, prioritățile stabilite pentru dezvoltarea locală – LEADER și 
obiectivele și prioritățile stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală. 
 
1.Programele de formare profesională care cuprind acțiuni din domeniile agricol, si 
alimentar, ca de exemplu:  
a) Diversificarea activitătilor în exploatatiile agricole, îmbunătătirea calitătii productiei, 
igiena si siguranta alimentelor, crearea de condiții pentru a asigura bunăstarea animalelor și 
sănătatea plantelor, siguranta muncii, folosirea fertilizantilor si amendamentelor în 
agricultură în concordantă cu standardele Uniunii Europene;  
b) Îmbunătătirea si încurajarea afacerilor;  
c) Îmbunătătirea cunostintelor privind protectia mediului;  
d) Pregătire tehnică (noi tehnologii informationale, introducerea de inovații, difuzarea 
rezultatelor cercetării si a gestionarii durabile a resurselor naturale etc.);  
e) Dezvoltarea unor capacităti inovative în lantul agro-alimentar;  
f) Însusirea cerintelor privind eco-conditionalitatea si aplicarea unor metode de productie 
compatibile cu întretinerea si ameliorarea peisajului, respectiv cu protectia mediului. 
g) Managementul general al fermei (contabilitate, marketing, cunoștințe TIC, etc.) - în 
special tineri fermieri;  
 
2. Sprijin financiar acordat pentru organizarea de târguri de promovare a produselor 
locale și tradiționale  cu participarea fermierilor din teritoriul GAL, evenimente care pot 
contribui la promovarea produselor proprii. 
 
Proiectul depus pentru finanțare prin măsura de față trebuie să cuprindă ambele acțiuni 
eligibile mai sus menționate.  
 
Cheltuielile eligibile sunt: 

 Onorariile prestatorului (inclusiv salarii, cazare, masă și transport);  
 Cheltuieli pentru derularea acțiunilor, după cum urmează:  

-  cazare, masă și transport participanți, după caz;  
-  materiale didactice și consumabile;  
-  închirierea de echipamente necesare; 
-  închirierea de spaţii pentru susținerea acțiunilor.  
- alte cheltuieli strict legate de implementarea acţiunilor (exemplu: cheltuieli 
pentru închiriere, costurile utilităților aferente spațiului în care se desfășoară 
activitatile. 
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Cheltuieli neeligibile:  
 costurile legate de cursuri de formare profesională care fac parte din programul de 

educație sau sisteme de învătământ secundar și superior;  
 costurile legate de cursuri de formare profesională finanțate prin alte programe;  
 costurile cu investițiile. 

 
7. Condiții de eligibilitate  

 Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili;  
 Solicitantul este persoană juridică, constituită în conformitate cu legislaţia în vigoare 

în România;  
 Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice proiectului;  
 Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat;  
 Solicitantul dovedește experiență anterioară relevantă în proiecte de formare 

profesională;  
 Solicitantul dispune de capacitate tehnică şi financiară necesare derulării 

activităţilor specifice de formare și organizare târguri/evenimente;  
 Solicitantul nu este în stare de faliment sau lichidare; 
 Solicitantul şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor  

de asigurări sociale către bugetul de stat; 
 Proiectul se adresează formării profesionale a minorității rrome din teritoriul GAL.  

 
8. Criterii de selecție 

  Principiul nivelului calitativ și tehnic cu privire la curricula cursului;  
 Principiul tematicii care presupune integrarea în tematica cursului de formare a unei 

componente care abordează tipuri de activități inovative în domeniul agriculturii, 
procesării produselor agricole, activitați de protecție a mediului înconjurator, 
agricultură ecologică, precum și practici neintruzive în ariile natural protejate 
(Natura 2000)*;  

  Principiul implementării eficiente și accelerate a proiectului;Principiul adaptării 
târgului de promovare a produselor locale și tradiționale la nevoile grupului țintă;  

  
 

* Prezentarea tipurilor de activități inovative în domeniul agriculturii și procesării 
produselor agricole trebuie să fie cuprinsă într-un modul de formare separat având în 
vedere importanța acestor activități pentru implementarea eficientă a SDL și dezvoltarea 
teritoriului GAL. 
 
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  
 
Sprijinul public nerambursabil  
Intensitatatea sprijinului va fi de 100% pentru cheltuielile eligibile din proiect. 
 
Rata  sprijinului: 
Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională):100%  
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(EURO)  

Nr. de 
proiecte 

prevăzute 

Cost total 
mediu 

Estimarea 
costului 
total pe 
măsură 

Contribuţia 
FEADR – 
măsură 

Contribuţia 
publică 

naţională 

Contribuţia 
privată 

1 19.835,40 19.835,40 16.860,09 2.975,31 0 

 
 
10. Indicatori de monitorizare  
 

Nr. crt. 
Indicatorul de 
monitorizare 

Ţinta 

1. Numărul total al 
participanților instruiți 
(PNDR) 

50 

2. Numărul de beneficiari 
finali care au participat la 
modulul de formare adresat 
minorității rrome (GAL) 

25 
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FIȘA MĂSURII M2/2A „MODERNIZAREA FERMELOR” 
 

Tipul măsurii: 
 x INVESTIȚII  
 □  SERVICII  
 □  SPRIJIN FORFETAR  
 
1. Descrierea generală a măsurii  
1.1.Justificare corelare cu analiza SWOT: 
 
Agricultura este principala activitate economică din teritoriu GAL, dar productivitatea sa 
este redusă datorită condițiilor existente:   

 lipsa locurilor de muncă la nivelul teritoriului; 
 nefamiliarizarea producătorilor agricoli cu noile tehnologii. 
 rentabilitate scăzută datorată fărâmiţării terenurilor, unităţilor productive mici, 

mecanizării  reduse; 
 lipsa unui sistem de sprijin pentru implementarea noţiunilor de marketing şi de 

management agricol; 
 dotările cu echipamente și utilaje sunt insuficiente.  

 
Mulți fermieri au sistemele de producție bazate pe o mecanizare învechită, de calitate slabă 
și clădiri/facilități inadecvate. Deasemenea, procesarea produselor agricole are nevoie de 
investiții pentru crearea de capacități noi de procesare, de echipamente și tehnologii 
modernizate, de fluxuri tehnologice care să permită respectarea noilor standarde 
comunitare și îmbunătățirea productivității. 
 
Această măsură își propune să sprijine fermele mici și medii pentru valorificarea 
potențialului și de a deveni competitive. Vor fi prioritizate investițiile pentru creșterea 
animalelor, pomicultură/arbuști fructiferi, apicultură și legumicultura în sere și solarii. 
Aceste sub-sectoare au un potențial deosebit în teritoriu și au nevoie de investiții în 
modernizare și construcții de facilități, echipamente, mașini, mijloace de producție, etc. 
Pentru îmbunătățirea standardelor și reducerea emisiilor GES fermele zootehnice vor trebui 
să îmbunătățească managementul gunoiului de grajd. 
 
GAL Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest va sprijini și prioritiza fermierii care-și modernizează 
exploatația pentru a participa la o schemă de calitate, îndeosebi cei care atestă un produs 
tradițional, încurajându-se astfel procesarea la nivel de fermă și comercializarea produselor 
alimentare locale. Prioritare vor fi  și investițiile în unități de procesare pentru lapte, carne, 
fucte și legume. 
 
1.2.Obiectiv de dezvoltare rurală: 
Favorizarea competitivității agriculturii  
 
1.3.Obiective specifice ale măsurii :  

 Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, diversificarea producţiei, 
ajustarea profilului, nivelului şi calităţii producţiei la cerinţele pieţei, inclusiv a 
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celei ecologice, precum şi producerea  şi utilizarea energiei din surse regenerabile;  
 Adaptarea exploataţiilor la standardele comunitare; 
 Creşterea veniturilor exploataţiilor agricole sprijinite; 
 Sprijinirea  parteneriatelor prin susţinerea formelor asociative (asociaţii de crescători 

de animale şi/sau cooperative agricole) care îşi au sediul în teritoriul GAL; 
 Facilitarea accesului pe piață a produselor alimentare locale; 
 Implementarea schemei de calitate naționale privind atestarea produselor 

tradiționale. 
 

1.4. Contribuţia la prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013  
 P2. Creşterea viabilității exploatațiilor şi a competitivității tuturor tipurilor de 

agricultură în toate regiunile şi promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a 
gestionării durabile a pădurilor; 

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

1.5.Măsura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg. (UE) nr. 1305/2013  
 
1.6. Contribuția la domeniile de intervenție  
2A-Îmbunătăţirea performanţei economice a tuturor exploataţiilor agricole şi facilitarea 
restructurării şi modernizării exploataţiilor, în special în vederea sporirii participării pe 
piaţă, precum şi a diversificării activităţilor agricole. 
 
1.7.Contribuția la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  
Măsura contribuie la inovare şi protecţia mediului: 

 Măsura încurajează atestarea produselor traditionale care promovează identitatea 
teritoriului. 

 Măsura sprijină îmbunătățirea standardelor de mediu și reducerea emisiilor GES în 
cadrul exploatațiilor agricole, în special la fermele zootehnice. 

 
1.8.Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Nu este cazul 
 
1.9.Sinergia cu alte măsuri din SDL: -această măsură contribuie împreună cu măsura M3/2B 
la realizarea priorității P2. 
 
2. Valoarea adăugată a măsurii  
Măsura contribuie la: 

 stimularea agriculturii ca principală activitate economică din teritoriul GAL; 
 creșterea atractivităţii teritoriului GAL  și diminuarea migraţiei populaţiei, în 

special a tinerilor; 
 sporirea veniturilor fermierilor; 
 implementarea schemei de calitate naționale privind atestarea produselor 

tradiționale; 
 încurajarea parteneriatelor prin susţinerea formelor asociative (asociaţii de 

crescători de animale şi/sau cooperative agricole) care îşi au sediul în teritoriul 
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GAL; 
 

3. Trimiteri la alte acte legislative  
 Ordinul nr. 34/2008 
 Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 
 Legea nr. 1/2005 
 Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004 
 Ordinul nr. 724/2013 
 Ordonanță de urgență nr. 44/2008  
 PNDR 2014-2020 
 Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014 

 
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  
 
Beneficiari direcți: 

 Exploataţii agricole cu activitatea în teritoriul GAL din categoria micro-
intreprinderilor sau întreprinderilor mici conform definiţiilor şi condiţiilor de 
eligibilitate prevăzute în Ghidul solicitantului de la măsura 4.1 din PNDR 2014-2020; 

 Unităţi de procesare din categoria întreprinderilor mici sau micro-întreprinderi din 
teritoriul GAL; 

 Asociaţii de crescători de animale din teritoriul GAL 
 Cooperative agricole din teritoriul GAL; 
 Grupuri de producători; 

 
Beneficiarii indirecţi: 

 Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă; 
 Producatori agricoli individuali din teritoriu; 
 Beneficiari ai cursurilor de formare profesională organizate în cadrul măsurii M1/1C 

și adresate tinerilor fermieri. 
 

5. Tip de sprijin  
 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv  
 Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții 

echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în 
conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.  
 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  
 
Acțiunile eligibile/neeligibile au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG 
nr.226/2015, Regulamentele (UE) nr.1305/2013, PNDR-cap.8.1 și fișa tehnică a Sm. 
19.2, conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 295/2016.  
 
Cheltuielile eligibile se referă la: 

 Înființarea, extinderea, modernizarea și dotarea, inclusiv cu utilități a fermelor 
zootehnice; 

 Înființarea plantațiilor pomicole sau reconversia plantațiilor existente (pomi, arbuști 
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fructiferi sau căpșun); 
 Înființarea, extinderea, modernizarea și dotarea fermelor legumicole în sere și/sau 

solarii; 
 Înființarea culturilor de plante medicinale și aromatice; 
 Înființarea, extinderea, modernizarea și dotarea fermelor apicole; 
 Amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, precum și alte 

cheltuieli de marketing, în cadrul unui lanț alimentar integrat; 
 Achiziţionarea, inclusiv prin leasing, de maşini/utilaje şi echipamente noi, în limita 

valorii de piaţă a bunului respectiv, pentru ferme mici și medii; 
 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, pentru ferme mici și medii; 

 Înfiinţarea și / sau modernizarea unităţilor de procesare şi comercializare pentru 
lapte/carne/legume/fructe/cereale; 

 Înființare centre de colectare a laptelui; 
 Înființare unitate sacrificare (abator), fixă sau mobilă, pentru 

bovine/ovine/caprine/porcine; 
 Cheltuieli cu investiții corporale și necorporale realizate de o fermă în scopul 

atestării unui produs tradițional și a conformării cu normele sanitar – veterinare, 
pentru siguranţa alimentelor și cele privind igiena produselor alimentare. 
 

* Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul SDL 
trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL.  
**Nu se acceptă achiziţionarea de utilaje sau echipamente second hand. 
 
Cheltuielile neeligibile sunt:  

 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 și 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:  

 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.  
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7. Condiții de eligibilitate  
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  
 Investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de 

minim 8.000 SO (valoarea producţiei standard);  
 Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției  
 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentatiei 

tehnico-economice ; 
 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă 

aceasta poate avea efecte negative asupra mediului;  
 Investițiile necesare adaptării la standardele UE;  
 Beneficiarul trebuie să aibă sediul social în teritoriul GAL; 
 Investiţia realizată demonstrază utilitate şi crează plus valoare nu numai pentru 

exploataţia solicitantului ci şi pentru UAT-ul de reşedinţă; 
 Investiţiile în centre de colectare a laptelui se pot realiza pe teritoriul mai multor 

UAT din teritoriul GAL. 
 

8. Criterii de selecție  
 Exploataţia agricolă cuprinde echipamente, măsuri şi metode de protecţie a 

mediului; 
 Proiectul presupune crearea de locuri de muncă pe termen scurt, mediu sau lung la 

nivelul teritoriului; 
 Proiectul prevede atestarea unui produs tradițional; 
 Șeful exploatației agricole este un tânăr fermier; 
 Prioritizarea fermelor de familie 
 Solicitantul are în proprietate exploataţia agricolă; 
 Solicitantulul face parte dintr-o formă asociativă, recunoscută conform legislaţiei în 

vigoare; 
 Proiectul include activitati inovative; 

 
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  
 
Proiectele din cadrul acestei măsuri sunt din categoria operaţiunilor generatoare de venit. 
Beneficiarii sprijinului sunt agenţi economici, asociaţii de crescători de animale sau 
cooperative care desfăşoară activităţi economice generatoare de profit care necesită sprijin 
pentru dezvoltare şi care asigură posibilitatea păstrării şi creerii de locuri de muncă. 
 
Sprijinul public nerambursabil  
 
I.Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va 
depăşi: 

 în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple – maximum 100.000 euro; 
 în cazul proiectelor care prevăd construcții- montaj – maximum 200.000 euro;  
 în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate la nivelul 

exploatatiei agricole - maximum 200.000 euro;  
 
Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale 
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suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul: 
 Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii 

cererii de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei 
care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu 
anexa II a R 1305); 

 
În cazul proiectelor care includ activităţi de procesare la nivelul fermei, ratele sprijinului 
aplicabile acţiunilor privind procesarea şi comercializarea produselor enumerate în Anexa I 
la Tratatul de Functionare a Uniunii Europene (TFEU) vor respecta intensităţile ajutorului 
aplicabile specificate în Anexa II la Reg. 1305/2013 (specifice sM 4.2). 
 
Rata sprijinului public nerambursabil în cazul investițiilor în procesarea/marketingul 
produselor agricole va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși 200.000 
euro. Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, suplimentar, cu 20 de 
puncte procentuale. 
 
*Pentru 50.000 Euro sprijin nerambursabil = 1 loc de muncă nou creat. 
**Se vor aplica regulile de ajutor de stat, dacă va fi cazul. 
 
Rata  sprijinului: 
Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională): până la 90%                                                         

  (EURO) 

Nr. de proiecte 
prevăzute 

Cost 
total 

mediu 

Estimarea 
costului 
total pe 
măsură 

Contribuţia 
FEADR – 
măsură 

Contribuţia 
publică 

naţională 

Contribuţia 
privată 

2 117.500 235.000 99.875 17.625 117.500 

 
 
10. Indicatori de monitorizare 
 

Nr. crt. Indicatorul de rezultat Ţinta 

1. Numărul de exploatații agricole/beneficiari 
sprijiniți(PNDR) 

2 

2. Număr de locuri de muncă păstrate sau nou 
create prin implementarea 
proiectului(LEADER). 

2 



     G.A.L. MICROREGIUNEA DÂMBOVIŢA SUD-VEST         

 

36 

 

FIȘA MĂSURII M3/2B  „TINERI FERMIERI” 
 

Tipul măsurii: 
 □ INVESTIȚII  
 □  SERVICII  
 x   SPRIJIN FORFETAR  
 
1. Descrierea generală a măsurii  
1.1 Justificare.Corelare cu analiza SWOT  
 
Ca urmare a cercetării efectuate la nivelul teritoriul GAL Microregiunea Dâmbovița Sud-
Vest s-au identificat câteva nevoi care vizează: 

 reînnoirea generațiilor şefilor exploataţiilor agricole care dețin competenţe 
adecvate, dat fiind numărul insuficient de tineri fermieri din agricultură în 
teritoriul GAL;  

 creșterea interesului generațiilor de tineri de a se dezvolta din punct de vedere 
profesional; 

 restructurarea, consolidarea şi dezvoltarea fermelor mici pentru a fi orientate către 
piaţă;  

 prioritizarea sectorului vegetal (legumicultura, inclusiv producerea de material 
săditor și producţia de semințe) și a sectorului zootehnic (bovine, apicultură, ovine 
și caprine) și valorificarea raselor și soiurilor, autohtone;  

 
Sprijinul acordat prin această măsură va fi acordat pentru satisfacerea acestor nevoi. 
 
1.2.Obiectiv de dezvoltare rurală: 
Favorizarea competitivității agriculturii 
 
1.3.Obiective specifice ale măsurii:  

a) Îmbunătăţirea managementului exploatației agricole; 
b) Creşterea competitivităţii sectorului agricol; 
c) Respectarea conformității cu cerinţele de protecţie a mediului, igienă şi bunăstarea 

animalelor și siguranţa la locul de muncă; 
d) Cresterea veniturilor exploatațiilor. 
e) Susţinerea procesului de modernizare a fermei; 

 
1.4. Contribuţia la priorităţile prevăzute la art.5, Reg.(UE) nr.1305/2013 
P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de 
agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a 
gestionării durabile a pădurilor. 

 
1.5.Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013  
1.6. Contribuţia la domeniile de intervenţie  
2B) Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în 
special, a reînnoirii generațiilor. 
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1.7. Contribuţia la obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013  
Măsura contribuie la inovare şi protecţia mediului 
 
Mediu și climă  
Măsura va contribui la prevenirea abandonului terenurilor agricole prin sprijinirea 
tinerilor fermieri, inclusiv în vederea îndeplinirii statutului de fermieri activi, a cerințelor 
privind eco-condiționalitatea și măsurilor de înverzire, conducând la o activitate agricolă 
sustenabilă. De asemenea, măsura promovează investiţiile pentru producerea și utilizarea 
energiei regenerabile, prelucrarea deșeurilor, a reziduurilor, precum şi a celor pentru 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi de amoniac în agricultură. Sprijinul 
vizează, totodată, adaptarea fermelor mici la schimbările climatice și reducerea 
vulnerabilității acestora prin adoptarea unor culturi rezistente la schimbări climatice și 
minima intervenție asupra solului, economisirea apei în agricultură, adoptarea de surse 
de încălzire bazate pe biomasă, reducerea emisiilor de amoniac prin investiții în fermă.  
 
Inovare  
Încurajarea instalării tinerilor fermieri ca manageri de exploataţii agricole va facilita 
procesele inovatoare în sectorul agro-alimentar, tinerii fermieri fiind mai deschiși să 
aplice tehnologii şi procese noi. De asemenea, tinerii fermierii au un rol important în 
diseminarea de bune practici, idei şi concepte noi, deoarece au acces mai facil la 
informații noi, inovatoare.  
 
1.8.Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  
 
Această măsură se adresează tinerilor care au beneficiat de finanțare indirect (în calitate 
de beneficiari finali) prin intermediul participării la cursurile gratuite de formare 
profesională adresate tinerilor fermieri prin intermediul Măsurii  M1/1C, precum și 
tinerilor care se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili și îndeplinesc criteriile de 
eligibilitate pentru sprijin.  
 
1.9.Sinergia cu alte măsuri din SDL: Nu este cazul 
 
2. Valoarea adăugată a măsurii  
 
Măsura contribuie la: 

 stimularea agriculturii ca principală activitate economică din teritoriul GAL; 
 dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how; 
 creșterea atractivităţii teritoriului GAL  și diminuarea migraţiei populaţiei, în 

special a tinerilor; 
 îmbunătăţirea managementului fermei; 
 creşterea competitivităţii sectorului agricol;  

 
3. Trimiteri la alte acte legislative  

 Ghidul solicitantului pentru măsura 6.1 din PNDR 2014-2020 
 Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014 
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4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  
 tânărul fermier așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013*, care se 

instalează ca unic șef al exploatației agricole; 
 persoană juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier, așa cum este 

definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv 
pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și 
la riscurile financiare legate de exploatație şi deţine cel puţin 50%+1 din acţiuni.  

 
5. Tip de sprijin  
 
Sprijin la instalare va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea 
obiectivelor prevăzute în planul de afaceri pentru a facilita tânărului fermier începerea 
activităților agricole.  
 
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  
 
Acțiunile eligibile/neeligibile au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG 
nr.226/2015, Regulamentele (UE) nr.1305/2013, PNDR-cap.8.1 și fișa tehnică a Sm. 
19.2, conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 
295/2016.   
 
Sunt eligibile toate tipurile de operațiuni care sunt în concordanță cu regulile generale 
din Regulamentele Europene, prioritățile stabilite pentru dezvoltarea locală – LEADER și 
obiectivele și prioritățile stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală. 
 
Sprijinul se acordă în vederea facilitării stabilirii tînărului fermier în baza Planului de 
Afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse în PA, inclusiv capitalul de lucru şi activităţile 
relevante pentru implementarea corectă a PA aprobat pot fi eligibile, indiferent de 
natura acestora.  
 
Cheltuieli neeligibile:  
Cheltuielilile ce nu se regăsesc în Planul de Afaceri(PA). 
 
7. Condiții de eligibilitate  

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi 
întreprinderilor mici;  

 Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 
12.000 şi 50.000 S.O. (valoare producţie standard);  

 Solicitantul prezintă un plan de afaceri;  
 Solicitantul deține competențe și aptitudini profesionale de instruire ; 
 angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o perioadă 

de grație de maximum 36 de luni de la data adoptării deciziei individuale de 
acordare a ajutorului; 

 În cazul sectorului pomicol, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar speciile 
eligibile și suprafeţele incluse în Anexa din Cadrul Național de Implementare 
aferentă STP, exceptând cultura de căpșuni în sere si solarii. 
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 Solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de 
la data instalării;  

*Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul 
SDL trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL.  
 
8. Criterii de selecție  

 deţine o fermă de semi-subzistenţă; 
 are în proprietate exploataţia agricolă; 
 face parte dintr-o formă asociativă, recunoscută conform legislaţiei în vigoare; 
 accesează o măsură de agromediu. 
 Exploataţia agricolă cuprinde echipamente, măsuri şi metode de protecţie a 

mediului; 
 Proiectele presupun crearea de locuri de muncă pe termen scurt, mediu sau lung 

la nivelul teritoriului; 
 Proiectul se încadrează în priorităţile şi obiectivele specifice Strategiei de 

Dezvoltare Locală; 
 Proiectul include activităti inovative. 

 
9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  
 
Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei/cinci* ani si 
este de: 

  50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 € SO și 50.000 € SO; 
 40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 € SO și 29.999 € SO.  

 
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de primă în două 
tranșe, astfel: 

 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare; 
 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a 

planului de afaceri, fără a depăși trei/cinci* ani de la semnarea deciziei de 
finanțare. 

 
*Perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol. 
 
Rata  sprijinului: 

Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională): 100%   

(EURO) 

Nr. de proiecte 
prevăzute 

Cost total 
mediu 

Estimarea 
costului 
total pe 
măsură 

Contribuţia 
FEADR – 
măsură 

Contribuţia 
publică 

naţională 

Contribuţia 
privată 

12 50.000 816.276,18 693.834,75 122.441,43 0 
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 10. Indicatori de monitorizare 

 
 

Nr. crt. Indicatorul de monitorizare Ţinta 

1. Numărul de exploatații 
agricole/beneficiari sprijiniti(PNDR) 

12 

2. Număr de proiecte inovative finanțate 
prin GAL 

2 
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FIȘA MĂSURII M4/3A „ SCHEME DE CALITATE” 

Tipul măsurii: 
 □  INVESTIȚII  
 x  SERVICII  
 □  SPRIJIN FORFETAR  
 
1. Descrierea generală a măsurii  
1.1.Justificare corelare cu analiza SWOT: 
 
Conform analizei  SWOT efectuate la nivelul teritoriul GAL Microregiunea Dâmbovița Sud-
Vest, lanțurile alimentare locale din teritoriu trebuie consolidate și diversificate.  
 
Principalele puncte slabe identificate sunt: 

 organizare slabă la nivel de fermă;  
 dificultatea la integrarea pe piață a micilor producători;  
 nivelul de profesionalism scăzut;  
 promovarea produselor locale este deficitară la nivelul teritoriului; 
 exploatațiile agricole sunt fărâmițate; 
 invovația la nivel de fermă lipsește; 
 echipamentele sunt învechite;  

 
Scopul măsurii este de a încuraja fermierii sau grupurile de fermieri să producă produse 
conform schemelor de calitate, precum și o mai bună promovare a acestora în rândul 
consumatorilor.  
 
Competitivitatea fermierilor va fi îmbunătățită print-o mai bună integrare a acestora în 
cadrul lanțului agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate. Folosirea schemelor 
de calitate asigură valoare adaugată produselor agroalimentare, creștere economică și 
crearea de locuri de muncă. Comercializarea unui produs certificat pe piață garantează 
atât calitatea cât și autenticitatea sa. Astfel, pentru realizarea unor produse de înaltă 
calitate, fermierii acordă o atenție sporită materiei prime utilizate și originii acesteia, 
tehnicile de producție și prelucrare sunt îmbunătățite și respectă standardele de calitate.  
 
Comercializarea produselor alimentare obținute la nivel local, prin lanțuri scurte și prin
piețe locale reprezintă o componentă importantă a sectorului agroalimentar din teritoriul 
GAL. Pentru o mare parte dintre micii fermieri, vânzarea directă a produselor proaspete ar 
putea reprezenta o sursă importantă de venit. 
 
Implementarea de către grupurile de producători a unei strategii intensive de marketing, 
va conduce la îmbunătăţirea cunoştinţelor consumatorilor cu privire la produsele agricole 
și alimentare, înregistrate pe scheme de calitate, va facilita armonizarea cererii cu oferta, 
va deschide noi posibilităţi de piaţă pentru fermieri și grupuri de fermieri, conducând în 
final la creşterea valorii adăugate a produselor şi a competitivităţii sectorului 
agroalimentar. 
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1.2.Obiective de dezvoltare rurală: 
a).Favorizarea competitivității agriculturii; 
 
1.3.Obiective specifice ale măsurii : 
încurajarea fermierilor sau grupurilor de fermierii să producă produse conform schemelor 
de calitate; crearea unui lanț scurt în vederea depozitării, ambalării dar și organizarea 
vânzării pe piața locală; o mai bună promovare a produselor obținute prin aplicarea 
schemelor de calitate în rândul consumatorilor.  
1.4.Contribuiția la prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013  
P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea 
produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură; 
 
1.5.Măsura corespunde obiectivelor art. 16 din Reg. (UE) nr. 1305/2013  
 
1.6.Măsura contribuie la Domeniul de intervenție  
3A: Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a 
acestora în lanțul agro-alimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii 
valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul 
circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al 
organizațiilor interprofesionale 
 
1.7.Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  
Măsura contribuie la inovare şi protecţia mediului 
 
Mediul și schimbările climatice  
Grija pentru mediul inconjurător este unul din cele mai importante domenii abordate de 
această masură. În normele lor de producție, unele scheme de calitate au standarde 
ridicate în ceea ce privește protecția mediului și au efecte directe și indirecte asupra 
nivelului ridicat de conștientizare a importanței protecției mediului.  
 
Inovare  
Această măsură încurajează obținerea de produse agricole și alimentare de înaltă calitate, 
prin identificarea soluțiilor inovative, cum ar fi folosirea practicilor prietenoase mediului, 
optimizarea utilizării resurselor și factorilor de producție. 
1.8.Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Nu este cazul 
 
1.9.Sinergia cu alte măsuri din SDL: Nu este cazul 
 
2. Valoarea adăugată a măsurii  
 
Măsura contribuie la: 

 creșterea atractivităţii teritoriului GAL și diminuarea migraţiei populaţiei, în 
special a tinerilor; 

 diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului de microîntreprinderi şi 
întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor şi crearea de 
locuri de muncă în spațiul rural; 

 procesarea în comun a produselor în lanțul scurt(cooperare); 
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 crearea de produse noi,reprezentative pentru teritoriul GAL.  
 

3. Trimiteri la alte acte legislative  
Legislație UE  

 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013,  
 Regulamentul (UE) nr. 1407/2013,  
 Regulamentul  (UE) nr. 1305/2013,  

 
Legislaţie Naţională  

 Ordinul comun nr.724/1082/360/2013 al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, Ministerului Sănătăţii şi al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor, privind atestarea produselor tradiţionale, cu modificările 
ulterioare; 

 Ordinul comun nr. 394/290/89 din 12 martie 2014 privind atestarea produselor 
alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti; 

 Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 181 din 16 august 2012 
pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi 
certificare în agricultura ecologică, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1253 din 6 noiembrie 2013 
pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura 
ecologică, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul comun nr. 417/2002 pentru aprobarea Regulilor specifice privind 
etichetarea produselor agroalimentare ecologice, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele 
agroalimentare ecologice, cu modificările și completările ulterioare. 
 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 
 fermieri/grupuri de fermieri legal constituite care îşi desfăşoară activitatea agricolă

pe teritoriul României; 
 grupurile de producători* care reunesc cel puțin 2 operatori participanți într-o 

schemă de calitate pentru un produs specific inclus într-una din aceste scheme, 
conform art. 16 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, astfel cum a 
fost completat cu prevederile art. 4 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr.
807/2014. Aceste entități pot fi grupuri de producători, organizații de producători, 
organizații interprofesionale sau grupuri/asocieri de entități cu altă formă juridică. 
*Termenul „grupurile de producători" este folosit în sens comun. 
 

5. Tip de sprijin  
Sprijinul se acordă sub formă de ajutor financiar nerambursabil. 
Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv. 
 
Sprijinul acordat prin această măsură este împărțit pe două direcții: 

 sprijin pentru participarea pentru prima dată la schemele de calitate, 
 sprijin pentru activităţile de informare şi de promovare desfăşurate de grupurile 

de producători în cadrul pieţei interne. 
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Pentru participarea pentru prima dată la schemele de calitate, sprijinul se acordă sub 
forma unui stimulent anual în sumă de maxim 3.000 euro/exploatație/an, pe o perioadă 
de maxim 5 ani consecutivi de la aderarea la o schemă de calitate, pentru  costurile fixe 
(costurile suportate pentru introducerea regimului de calitate de produs tradițional, 
costuri de aderare la schema de calitate, cotizația anuală, cheltuielile privind 
controalele necesare pentru verificarea conformității cu specificaţiile din program). 
 
Pentru activitățile de informare și de promovare puse în aplicare de grupurile de 
producători în cadrul pieței interne, costurile activităţilor de informare şi promovare a 
produselor care fac obiectul schemelor de calitate beneficiază de o rată de sprijin de 70% 
din costurile eligibile. Perioada de implementare a proiectului va fi de minim 1 an și 
maxim 3 ani, iar suma maximă de sprijin public pentru un proiect este de 6.118 euro. 
 
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  
 
Acțiunile eligibile/neeligibile au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG 
nr.226/2015, Regulamentele (UE) nr.1305/2013, PNDR-cap.8.1 și fișa tehnică a Sm. 
19.2, conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 
295/2016.   
 
Sunt eligibile toate tipurile de operațiuni care sunt în concordanță cu regulile generale din 
Regulamentele Europene, prioritățile stabilite pentru dezvoltarea locală – LEADER și 
obiectivele și prioritățile stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală. 
 
Sprijinul se acordă pentru fermă cu scopul de a se dezvolta și de a obține atestarea unui 
produs tradițional și a autorizațiilor necesare comercializării sale, pe baza unui plan de 
afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse în PA, inclusiv capitalul de lucru și activitățile 
relevante pentru implementarea corectă a PA aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura 
acestora. 
 
Acțiuni eligibile: 

 Participarea pentru prima dată la schemele de calitate, în scopul creşterii 
numărului de aplicanţi care produc şi comercializează produse agricole și 
alimentare în baza schemelor de calitate; 

 Participarea la schemele de calitate, inclusiv schemele de certificare a 
exploatațiilor agricole, pentru produse agricole și alimentare sau pentru bumbac, 
recunoscute de statul român;  

 Participarea la scheme voluntare de certificare a produselor agricole recunoscute 
de statul român ca aplicând orientările UE privind cele mai bune practici pentru 
sistemele de certificare voluntară a produselor agricole și alimentare; 

 Organizarea de activități de informare și promovare puse în aplicare de grupuri/ 
organizaţii de producători pe piața internă, privind produse care fac obiectul unei 
scheme de calitate care beneficiază de sprijin. 
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Cheltuielile eligibile specifice cuprind: 
 

1. Pentru participarea pentru prima dată la o schemă de calitate  
 

Costurile eligibile sunt costurile fixe suportate de fermieri/grupurile de fermieri ca urmare 
a participării acestora într-o schemă de calitate. 
 
Următoarele costuri sunt considerate costuri fixe: 

 costurile de aderare la schema de calitate sprijinită; 
 contribuţia anuală de participare la schema de calitate sprijinită; 
 costurile aferente controalelor necesare pentru verificarea respectării 

specificaţiilor schemei. 
 

2. Pentru activitățile de informare și de promovare puse în aplicare de grupurile de 
producători în cadrul pieței interne 
 
Sprijinul public este alocat pentru a acoperi costurile eligibile suportate ca urmare a 
derulării activităţilor de informare și de promovare a produselor obținute conform 
schemelor de calitate. Cheltuielile eligibile vor respecta dispozițiile art. 4, alin. (2), (3) și 
(4) din Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014. 

Costurile eligibile pot fi, printre altele, următoarele: 

 costurile de organizare, pregătire și participare la târguri, pieţe, expoziţii, 
emisiuni, ateliere de lucru și alte forme de evenimente publice; 

 costurile de publicitate și informare la punctele de vânzare și alte canale de 
comunicare; 

 costurile de pregătire, emitere și distribuire de informaţii și materiale 
promoţionale; 

 costurile de organizare și de desfăşurare a altor forme adecvate de publicitate. 
 

Acțiuni neeligibile:  

 proiecte de cercetare independente;  
 proiecte din sectorul pomicol; 
 promovarea mărcilor comerciale; 
 organizarea de activităţi de informare şi promovare asociate altor produse decât 

cele care fac obiectul schemelor de calitate sprijinite; 
 producţia și comercializarea produselor vinicole sprijinite prin Programul naţional 

de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, cu modificările și 
completările ulterioare;implementarea sistemelor de management a calităţii si de 
siguranţă alimentară și a marketingului produselor agricole și alimentare, 
sprijinite prin submasura 4.2 „Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul 
produselor agricole”; 

 implementarea schemei „Produse ecologice", inclusiv perioada de conversie, dacă 
se solicită aceleaşi costuri prevăzute la articolul 29: "Agricultura ecologică" din 
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013/UE. 
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Următoarele costuri sunt neeligibile: 
 dobânzile la datorii; 
 taxa pe valoarea adăugată (TVA), dacă nu este recuperabilă în baza legislaţiei 

naţionale privind TVA-ul; 
 contribuţia în natură a beneficiarului; 
 costurile de investiţii. 

 
7. Condiții de eligibilitate  

 Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități 
sprijinite;  

 Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în teritoriul GAL 
iar activitatea va fi desfășurată în teritoriul GAL; 

 Solicitantul trebuie să îndeplinească condiţia de fermier activ, conform articolului 
9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013; 

  Fermierul sau grupul de fermieri aplică pentru prima dată pe o schemă 
certificată; 

  Schema pe care aplică fermierul sau grupul de fermieri este certificată în 
conformitate cu legislația specifică UE în vigoare; 

  Solicitantul se angajează să respecte toate cerințele ce decurg din legislația în 
vigoare; 

  Solicitantul se angajează ca, la comercializare, etichetele sau ambalajele 
produselor obţinute conform schemelor de calitate să fie inscripţionate cu logo-ul 
aferent schemei. 
 

8. Criterii de selecție  
 Principiul tipului de schemă de calitate, în sensul prioritizării schemelor de 

calitate europene; 
 Principiul asocierii fermierilor și grupurilor de fermieri în cadrul grupurilor de 

producători; 
 Principiul reprezentativității, respectiv numărul de parteneri implicați, avantajate 

grupurile de producători cu număr mai mare de membri; 
 Principiul categoriei de produs obținut prin schemele de calitate (carne, lapte, 

legume, fructe, miere). 
  

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  
 
Sprijinul public nerambursabil  
Sprijinul este raportat la intensitatea sprijinului din anexa II la Regulamentul (UE) 
nr.1303/2013. 
 

1. Pentru participarea pentru prima dată la o schemă de calitate  
 
Ajutorul public acordat în cadrul acestei măsuri este sub forma unui stimulent financiar 
anual în valoare de maxim 3.000 Euro/exploataţie sau schemă de calitate/an, pe o 
perioadă de maxim 5 ani, pentru costurile fixe. Rata sprijininului pentru costurile fixe 
este de 100%. 
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2. Pentru activitățile de informare și de promovare puse în aplicare de grupurile de 
producători în cadrul pieței interne 
 
Costurile activităţilor de informare şi promovare a produselor care fac obiectul schemelor 
de calitate beneficiază de o rată de sprijin de 70% din costurile eligibile. Perioada de 
implementare a proiectului va fi de minim 1 an și maxim 3 ani. Suma maximă de sprijin 
public pentru un proiect este de 6.118 euro. 
 
Rata  sprijinului: 
Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională):100%   

(EURO)

Nr. de proiecte 
prevăzute 

Cost total 
mediu 

Estimarea 
costului 
total pe 
măsură 

Contribuţia 
FEADR – 
măsură 

Contribuţia 
publică 
naţională 

Contribuţia 
privată 

4 – participarea 
la scheme de 

calitate  
15.000 60.000 51.000 9.000 0 

1 – activități de 
informare și 
promovare 

6.118 6.118 3.640,21 642,39 1.835,4 

 
10. Indicatori de monitorizare  
 

Nr. crt. 
Indicatorul de 
monitorizare 

Ţinta 

1. Numărul de exploatații 
agricole care primesc 
sprijin pentru participarea 
la sistemele de calitate, la 
piețele locale și la 
circuitele de 
aprovizionare scurte, 
precum și la 
grupuri/organizații de 
producători: (PNDR) 

1 

2. Număr de produse noi 
create prin intermediul 
schemelor de calitate 
(GAL) 

1 
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FIȘA MĂSURII M5/6A „NON-AGRICOL” 
 

Tipul măsurii: 
 x  INVESTIȚII  
     SERVICII  
 x  SPRIJIN FORFETAR  
 
1. Descrierea generală a măsurii  
1.1.Justificare corelare cu analiza SWOT: 
 
Ca urmare a cercetării efectuate la nivelul teritoriul GAL Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest 
s-au identificat câteva aspecte relevante pentru dezvoltarea teritoriului: 

 Meșteșuguri și obiecte tradiționale artizanale insuficient promovate și valorificate; 
 Deficit de locuri de muncă; 
 Dificultăţi în asigurarea unei bune calităţi a serviciilor de sănătate şi asistenţă 

socială; 
 Insuficienţa şi ineficienţa infrastructurilor pentru turism; 
 Lipsa unui program coerent de promovare a turismului în zonă. 
 Diversificarea slabă la nivelul teritoriului a domeniilor de activitate din sectoarele 

comerţ şi servicii şi prezenţa redusă a societăţilor care asigură servicii pentru 
populaţie; 

 Serviciile sanitar veterinare și medicale sunt precare; 
 

Toate aceste deficiențe pot fi atenuate prin intermediul acestei măsuri. 
 
Sprijinirea creării și dezvoltării microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici în domenii non-
agricole va crea noi locuri de muncă în teritoriul GAL și va conduce la absorbția surplusului 
forței de muncă din sectorul agricol. Stimularea activităților de producție, serviciilor de 
agro-turism, sanitar-veterinare și medicale va creşte gradul de atractivitate a teritoriului 
GAL, reducând astfel tendința rezidenților de a migra spre mediul urban în căutarea unor 
noi oportunități socio-economice. 
 
1.2.Obiective de dezvoltare rurală : 

 Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunitățiilor 
rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă din Regulamentul 1305 din 
2013, art. 4. 

 
1.3.Obiective specifice ale măsurii : 

 Creşterea numărului de activităţi non-agricole desfăşurate în teritoriul GAL; 
 Dezvoltarea activităţilor non-agricole existente; 
 Reducerea diferențelor dintre mediul rural şi urban; 
 Crearea de noi locuri de muncă; 
 Creșterea nivelului de trai; 
 Sporirea atractivității teritoriului  prin dezvoltarea agro-turismului în teritoriul 

GAL; 
 Îmbunătățirea infrastructurii sanitar veterinare; 
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 Încurajarea menținerii și dezvoltării activităților meșteșugărești tradiționale. 
 

1.4.Contribuiția la prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013  
P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele 
rurale  
 
1.5.Măsura corespunde obiectivelor art. 19 (1), a), ii) și art. 19 (1), b)  din Reg. (UE) nr. 
1305/2013  
 
1.6.Măsura contribuie la domeniul de intervenție prevăzut la art. 5, al. 6, lit. (a) din 
Reg. (UE) 1305/2013: 
6A Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și 
crearea de locuri de muncă 
 
1.7.Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  
Măsura contribuie la inovare şi protecţia mediului 
 
Protecţia mediului 
Măsura promovează investiţiile pentru producerea și utilizarea energiei regenerabile, 
prelucrarea deșeurilor, a reziduurilor, precum şi a celor pentru reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră şi de amoniac în agricultură. Sprijinul acordat  microîntreprinderilor și 
întreprinderilor mici pentru producția și utilizarea surselor regenerabile de energie, în 
special, prin utilizarea biomasei în cadrul măsurii ce vizează dezvoltarea activităților non-
agricole contribuie la reducerea efectelor schimbărilor climatice. Activitățile de agroturism 
sprijinite vor viza practicarea unui turism responsabil care să evite degradarea zonelor 
naturale sensibile și, mai mult decât atât, promovarea acestora, contribuind inclusiv la 
promovarea biodiversității și generarea de venituri pentru locuitorii din teritoriul GAL. 
 
Inovare  
Diversificarea activităţilor economice în zonele rurale va deschide noi oportunităţi şi 
posibilităţi pentru adoptarea de metode noi și utilizarea de tehnologii inovatoare, sporind 
astfel atractivitatea teritoriului GAL. 
 
1.8.Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: această măsură se adresează și tinerilor 
fermieri care au beneficiat direct/indirect, sau beneficiază de finanțare prin  măsura M3/2B 
și care doresc să-și diversifice activitatea prin înființarea unei activități non-agricole.  

1.9.Sinergia cu alte măsuri din SDL: -măsura contribuie la prioritatea P6, prioritate la care 
contribuie și măsurile M6/6B.  
 
2. Valoarea adăugată a măsurii  
Măsura contribuie la: 

 creșterea atractivităţii teritoriului GAL și diminuarea migraţiei populaţiei, în special 
a tinerilor; 

 crearea de noi locuri de muncă în teritoriu; 
 crearea de noi locuri de cazare și agreement de primire turistică; 
 creșterea atractivitații teritoriului. 
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 diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului de microîntreprinderi şi 
întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor şi crearea de locuri 
de muncă în teritoriul GAL;  

 dezvoltarea sectorului turistic în teritoriul GAL; 
 

3. Trimiteri la alte acte legislative  
Legislație UE  

 Recomandarea 2003/361/CE 
 Reg. (UE) 1303/2013 , Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1407/2014,  

 
Legislaţie Naţională  

 Ordonanța de Urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de 
către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile 
familiale cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordonanța de Urgență nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a 
teritoriului național. 
 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) 
4.1.Beneficiari direcți 

 Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin 
înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată. Persoanele 
fizice neautorizate nu sunt eligibile;  

 Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun 
activități non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării 
pentru sprijin;  

 Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de 
finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități 
până în momentul depunerii acesteia (start-ups);  

 Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-
ups) din spaţiul rural. 
 

4.2.Beneficiari indirecți: 
 persoanele din categoria populației active aflate în căutarea unui loc de muncă; 
 fermierii și alți producători locali; 
 agenții economici din teritoriu; 
 tinerii fermieri beneficari ai măsurii M3/2B care doresc sa-și diversifice activitatea 

prin sprijin pentru înființarea de activități non-agricole. 
 
5. Tip de sprijin  
 
Pentru acțiunile corespondente obiectivelor art. 19 (1), a), ii) din Reg. nr. 
1305/2013:Sprijinul pentru înfiinţarea de activităţi non-agricole în zone rurale se va 
acorda, sub formă de primă în două tranșe, astfel: 

 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare; 
 30% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcție de implementarea 

corectă a planului de afaceri, fără a depăși cinci ani de la semnarea deciziei de 
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finanțare. 
 

Pentru acțiunile corespondente obiectivelor art. 19 (1), b) din Reg. nr. 1305/2013: 
 Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant; 
 Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare 

procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale 
Reg.(UE) nr. 1305/2013. 
 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  
 
Acțiunile și cheltuielile eligibile/neeligibile au fost stabilite cu respectarea prevederilor
din HG nr.226/2015, Regulamentele (UE) nr.1305/2013, PNDR-cap.8.1 și fișa tehnică a 
Sm. 19.2, conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 
295/2016.   
 
Sunt eligibile toate tipurile de operațiuni care sunt în concordanță cu regulile generale din 
Regulamentele Europene, prioritățile stabilite pentru dezvoltarea locală – LEADER și 
obiectivele și prioritățile stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală. 
 
Cheltuieli eligibile specifice: 
 
Pentru acțiunile corespondente obiectivelor art. 19 (1), a), ii) din Reg. nr. 1305/2013, 
sprijinul se acordă pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul 
Planului de Afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse prin PA, inclusiv capital de lucru și 
capitalizarea întreprinderii şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a PA 
aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora. 
 
Pentru acțiunile corespondente obiectivelor art. 19 (1), b) din Reg. nr. 1305/2013, sprijinul 
se acordă pentru: 

 Construcţia, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor; 
 Achiziţionarea și costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalaţii și 

echipamente noi; 
 Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de 

brevete, licențe, drepturi de autor, mărci. 
 Înfiinţarea/modernizarea de firme de profil non-agricol; 
 înfiinţarea de ateliere/cooperative meşteşugăreşti; 
 înființarea de agro-pensiuni; 
 Construcţia, extinderea și/sau modernizarea și dotarea agropensiunilor și a altor 

structuri de primire turistică (camping, sat de vacanță, bungalow-uri, etc.) 
 Înfiinţarea/modernizarea/dotarea de activități de agrement/recreative (trasee 

turistice; parcuri tematice de tip paint-ball, aventuri,amenajări areale de echitație, 
etc; centre închiriere echipamente sportive –biciclete, ATV-uri, undițe,schi-uri, 
etc;). 
 

* Pentru activitățile de agrement și recreative  sunt eligibile doar construcții de tipul – 
birou/spațiu de depozitare echipamente, vestiare și montarea de echipamente specifice 
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amenajării necesare desfășurării activității (de ex. obstacole pentru echitație, sisteme de 
scripeți parc de aventuri, etc.). 
**Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul SDL 
trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL.  
 
Cheltuieli neeligibile: 

 Prestarea de servicii agricole, achiziționarea de utilaje și echipamente agricole 
aferente acestei activități, în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia 
Națională; 

 Procesarea și comercializarea produselor prevăzute în Anexa I din Tratat; 
 Producția de electricitate din biomasă ca și 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 și 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: 
a. dobânzi debitoare; 
b. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite; 
c. 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; 
d. 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. 
e. Cheltuieli care fac obiectul finanțării altor programe europene/naționale, 
conform Cap. 14 și 15- PNDR. 
 

7. Condiții de eligibilitate 
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
 Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități 

sprijinite;  
 Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul rural iar 

activitatea va fi desfășurată în teritoriul GAL; 
 Investiția să se realizeze în teritoriul GAL; 
  Proiectul creează cel puțin un loc de muncă raportat la 50.000 € finanțare 

nerambursabilă. 
 
Pentru acțiunile corespondente obiectivelor art. 19 (1), a), ii) din Reg. nr. 1305/2013, 
condițiile de eligibilitate cuprind în plus următoarele: 

 Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri; 
 Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data 
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notificării de primire a sprijinului. 
 

8. Criterii de selecție  
 
Criterii generale 

 Vor fi selectate cu prioritate proiectele care utilizează energia produsă din surse 
regenerabile; 

 Se vor prioritiza proiectele ce presupun activități inovative; 
 Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară; 
 Reprezentantul legal al beneficiarului este o femeie sau un tânar sub 40 de ani;  
 Principiul creării și menținerii de locuri de muncă; 
 Principiul promovării investițiilor finanțate prin proiect.  
 

Criterii specifice înființării de activităţi neagricole în teritoriul GAL 
 Principiul stimulării unui nivel ridicat de calitate al planului de afaceri, care va fi 

stabilit în funcție de producția comercializată sau activitățile prestate, în procent de 
peste 30% din valoarea primei tranșe de plată. 
 

Criterii specifice investiţiilor în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole 
 Principiul derulării activităților anterioare ca activitate generală de management a 

firmei, pentru o mai bună gestionare a activității economice. 
 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului 
 
Sprijinul public nerambursabil  
 
 Pentru proiecte de tip start-up (art. 19 (1), a), ii)): 

 Cuantumul sprijinului este de 50.000 de euro/proiect pentru proiectele de servicii;  
 Cuantumul sprijinului este de 70.000 de euro/proiect în cazul activităților de 

producție, servicii medicale, sanitar-veterinare agroturism și de agrement. 
 
Sprijinul pentru înfiinţarea de activităţi nonagricole în zone rurale se va acorda, sub formă 
de primă, în două tranşe astfel: 

 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare; 
 30% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a 

planului de afaceri, fără a depăși cinci ani de la semnarea deciziei de finanțare. 
 
Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 5 ani si include controlul 
implementării corecte precum și plata ultimei tranșe. În cazul neimplementării corecte a 
planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate proporțional cu obiectivele 
nerealizate. 
 
 Pentru proiectele de modernizare/dezvoltare întreprinderi mici sau micro-
întreprinderi non-agricole (art. 19 (1), b)) intensitatatea sprijinului va fi de 90%  pentru 
cheltuielile eligibile din proiect. Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 
5.000 Euro şi 200.000 Euro. 
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Rata  sprijinului: 
 
Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională):90%-100% 

                                                                                                    (EURO) 

Nr. de proiecte 
prevăzute 

Cost total 
mediu 

Estimarea 
costului 
total pe 
măsură 

Contribuţia 
FEADR – 
măsură 

Contribuţia 
publică 

naţională 

Contribuţia 
privată 

7 100.000 700.000 535.500 94.500 70.000 

 
 
10. Indicatori de monitorizare 
 

Nr. crt. Indicatorul de monitorizare Ţinta 

1. Crearea de locuri de 
muncă (PNDR) 

12 

2. Număr de proiecte din 
domeniul non-agricol 
implementate (GAL) 

7 
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FIȘA MĂSURII M6/6B „ INFRASTRUCTURĂ LOCALĂ ȘI SOCIALĂ” 
 

Tipul măsurii: 
 x  INVESTIȚII  
 □  SERVICII  
 □  SPRIJIN FORFETAR  
 
1. Descrierea generală a măsurii  
1.1.Justificare corelare cu analiza SWOT: 
 
Ca urmare a cercetării efectuate la nivelul teritoriul GAL Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest 
s-au identificat câteva aspecte relevante pentru dezvoltarea teritoriului:  

 Organizațiile nonguvernamentale au posibilități și resurse limitate pentru a avea un 
impact semnificativ asupra dezvoltării teritoriului; 

 Resursele umane din cadrul organizațiilor nonguvernamentale sunt insuficient 
pregătite în domeniul dezvoltării locale, strategiilor integrate și a conceperii și 
implementării de proiecte cu finanțare europeană; 

 Lipsa de interes a cetăţenilor în a se implica activ în procesul de luare a deciziei la 
nivel local; 

 Pe cuprinsul teritoriului există un număr mic de organizaţii non-guvernamentale, iar 
domeniile de activitate ale acestora sunt limitate la activităţi socio-culturale; 

 Proiectele/ programele pentru sprijinirea persoanelor defavorizate există în mică 
măsură pe teritoriul GAL; 

 Infrastructura de bază la nivelul teritoriului este deficitară;  
 Conservarea moștenirii rurale şi a tradiţiilor locale este deficitară;  
 Reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială este o prioritate; 
 Infrastructura educațională/socială nu are capacitatea de a susține un nivel decent 

de educaţie și îngrijire a copiilor antepreșcolari și școlari; 
 
Chiar dacă în ultimii ani, infrastructura de bază în zonele rurale (drumuri, alimentare cu apă 
și infrastructura de apă uzată) a fost susținută din fonduri naționale și europene, este încă 
subdezvoltată împiedicând creșterea economică și ocuparea forței de muncă. 
 
Pentru a păstra nealterată moștenirea rurală și identitatea națională şi pentru a le valorifica 
pe post de instrument de dezvoltare economică locală vor fi sprijinite acțiuni de protejare a 
patrimoniului cultural de interes local, clădiri și monumente de patrimoniu identificate în 
teritoriul GAL,inclusiv așezăminte monahale. 
 
1.2.Obiective de dezvoltare rurală : 
Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunitățiilor rurale, 
inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă din Regulamentul 1305 din 2013, art. 4.   
 
1.3.Obiective specifice ale măsurii : 

 Dezvoltarea infrastructurii de transport locale; 
 Protejarea patrimoniului local; 
 Promovarea turismului local; 
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 Creșterea nivelului de trai; 
 Sporirea atractivității teritoriului GAL; 

 
1.4.Contribuiția la prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013  
P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele 
rurale  
 
1.5.Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013  
 
1.6.Măsura contribuie la Domeniul de intervenție prevăzut la art. 5 din Reg. (UE) 
1305/2013 
6B - Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 
 
1.7.Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  
Măsura contribuie la inovare şi protecţia mediului 
 
Protecţia mediului 
În vederea dezvoltării durabile a comunităților rurale, în sensul unei mai bune înţelegeri a 
asumării angajamentelor de mediu și a provocărilor privind schimbările climatice, 
investițiile în infrastructură de apă/apă uzată în sistem centralizat, vor contribui la: 
îmbunătățirea calității apei potabile, reducerea pierderilor de apă din sisteme învechite 
precum și a poluării cauzate de încărcătura organică biodegrabilă din gospodăriile rurale. 
 
Inovare  
Sprijinul acordat dezvoltării infrastructurii de bază, în special, a celei rutiere, a sistemului 
de alimentare cu apă şi canalizare, este esenţial pentru dezvoltarea economică a teritoriului 
GAL. O infrastructură îmbunătățită permite afacerilor din mediul rural să se dezvolte şi 
încurajează spiritul antreprenorial şi inovator. De asemenea, existenţa unei infrastructuri 
educaţionale funcţionale permite formarea de generaţii tinere bine pregătite, deschise spre 
noi oportunităţi şi capabile să aducă inovaţii şi dezvoltare în zonele rurale. 
 
1.8.Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Nu este cazul 
 
1.9.Sinergia cu alte măsuri din SDL: - măsura contribuie la prioritatea P6, prioritate la care 
contribuie și măsura M5/6° 
 
2. Valoarea adăugată a măsurii  
Măsura contribuie la: 

 creșterea atractivităţii teritoriului GAL și diminuarea migraţiei populaţiei, în special 
a tinerilor; 

 realizarea de infrastructură rutieră și educațională nouă; 
 păstratrea patrimoniului local; 
 păstrarea tradițiilor locale. 
 crearea de infrastructură socială. 
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3. Trimiteri la alte acte legislative  
Legislație UE  

 R (UE) nr. 1305/2013  
 R(UE) nr. 1407/2014  
 R (UE) nr. 1303/2013 

  
Legislație Națională: 

 Legea nr. 1/2011 Hotărârea Guvernului nr. 866/2008  
 Legea nr. 422/2001  
 Legea nr 489/2006  
 Legea 215/2001, a administraţiei publice locale  
 PNDR 2014-2020  

 
4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

 Comunele și asociațiile din teritoriul GAL conform legislației naționale în vigoare;  
 ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creşe și 

infrastructură de tip after-school) din teritoriul GAL; 
 GAL-ul pentru anumite operațiuni de interes public ce vizează minorități și 

infrastructura socială pentru comunitate și teritoriul identificat în SDL, pentru care 
nici un alt solicitant nu își manifestă interesul. În acest caz se aplică toate măsurile 
de evitare a conflictului de interese. 
 

5. Tip de sprijin  
 Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv;  
 Plata în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau garanții echivalente 

corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 
45(4) și art. 63 ale R(UE) nr. 1305/2013 
 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  
 
Acțiunile eligibile/neeligibile au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG 
nr.226/2015, Regulamentele (UE) nr.1305/2013, PNDR-cap.8.1 și fișa tehnică a Sm. 19.2, 
conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 295/2016.   
 
Sunt eligibile toate tipurile de operațiuni care sunt în concordanță cu regulile generale din 
Regulamentele Europene, prioritățile stabilite pentru dezvoltarea locală – LEADER și 
obiectivele și prioritățile stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală. 
 
Acțiuni eligibile:  

1. Infrastructura locală 
 Infrastructură rutieră de interes local și infrastructură de apă/apă uzată:  
construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă; construcția, extinderea 
și/sau modernizarea rețelei publice de apă uzată; construcția, extinderea și/sau 
modernizarea rețelei de drumuri de interes local. 
 Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri 
imobile și achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi, în limita 
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valorii pe piață a activului precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, 
onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de 
fezabilitate, 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. 
 Investiţii în sisteme de producere şi furnizare de energie din surse regenerabile (în 
situaţia în care este vorba de clădiri publice);  
 Investiții în amenajări pentru managementul deșeurilor locale și dotarea cu 
echipamente de gestionare a lor; 
 Înființarea și/sau extinderea rețelei publice de iluminat; 
 Înființarea și/sau extinderea sistemelor de supraveghere; 
 Achiziționarea utilajelor, echipamentelor pentru serviciile publice locale în cadrul 
primăriilor (întreținerea spațiilor verzi, serviciile de salubrizare, deszăpezire, pompieri, 
inclusiv autoutilitare, etc.). 
 Înființarea,  amenajarea  şi/sau  extinderea  spațiilor  publice  de  agrement/recreere  
pentru populația din teritoriul GAL; 
 Înființarea, amenajarea şi/sau extinderea spațiilor publice locale (de ex. parcuri, 
terenuri de joc, săli şi terenuri de sport, etc.); 
 Înființarea/dezvoltarea și dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale (ex. 
piețe de valorificare a produselor locale, spații pentru organizarea de târguri, etc.). 

 
2. Infrastructură socială  

 Înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor din afara 
incintei școlilor din mediul rural;  
 Extinderea și modernizarea (inclusiv dotarea) instituțiilor de învățământ secundar 
superior, filiera tehnologică cu profil resurse naturale și protecția mediului și a școlilor 
profesionale în domeniul agricol; 
 Înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a infrastructurii de tip 
after-school, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural; 
 Înființarea/ reabilitarea/ modernizarea și dotarea infrastructurilor sociale fără 
componentă rezidențială, prevăzute în HG nr. 867/2015 aferente tuturor instituțiilor de 
asistență socială din nomenclatorul aprobat prin HG nr. 867/2015 atât individual cât și în 
centre care să grupeze mai multe activități.  

 
Prevenirea si eliminarea segregării se realizează prin acțiuni, precum:  
a) formarea grupelor/claselor mixte în învatamântul prescolar, primar și gimnazial. 
Organizarea claselor mixte se realizează în mod obligatoriu, începând din anul scolar 2007-
2008, la clasele I si a V-a; pentru celelalte clase, organizarea mixtă se realizează progresiv;  
b) interzicerea practicii de separare permanenta in grupe/clase/scoli a elevilor romi, 
invocându-se studiul disciplinelor de limba română si/sau istoria și tradițiile rromilor;  
c) colaborarea cu un mediator scolar sau alt reprezentant al comunității pentru realizarea 
recensamântului scolar; încurajarea părinților rromi să-si înscrie copiii din timp la scoală;  
d) rezervarea unui număr de locuri în toate clasele pentru înscrierile târzii (demers 
justificat prin evidența copiilor care urmează să se înscrie la scoală);  
e) utilizarea în comun a spatiilor scolare și a dotărilor existente de către toți preșcolarii, 
respectiv elevii rromi sau nerromi;                                 
f) asigurarea transportului elevilor la școli cu o altă majoritate etnică, în special pentru 
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copiii din comunitățile segregate rezidential;                                     
g) încetarea practicilor de repartizare a elevilor rromi în grupe/clase/unități de învatamânt 
special și de învătământ special integrat, prin diagnosticarea abuzivă și neprofesionistă a 
elevilor rromi ca fiind persoane cu dificultăși de învatare/CES. 
 
Acțiuni neeligibile  

 Investiții în infrastructura de apă/apă uzată pentru localitățile rurale care intră sub 
incidența proiectelor regionale finanțate prin POS Mediu;  

 Investiții în infrastructura de apă/apă uzată pentru localitățile rurale care fac parte 
din aglomerări sub 2.000 l.e.; 

 Investiții în infrastructura agricolă. 
 Prin aceste proiecte nu pot fi finanțate infrastructuri de tip rezidențial. 

*Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul SDL 
trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL.  
 
7. Condiții de eligibilitate  

 Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili;  
 Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiţiei pe 

o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;  
 Beneficiarii măsurilor de finanțare a infrastructurii sociale trebuie să asigure 

sustenabilitatea proiectelor din surse proprii sau prin obținerea finanțării în cadrul 
Axei 5 POCU, prin depunerea unui proiect distinct cu respectarea condițiilor specifice 
POCU; 

 Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată;  
 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute 

prin sub-măsură;  
 Investiția să se realizeze în spațiul rural;  
 Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare 

națională/regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de 
investiții;  

 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General;  
 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic 

al acesteia;  
 Investiția în infrastructura de apă /apă uzată trebuie să se realizeze în localități 

rurale care fac parte din aglomerări între 2.000 - 10.000 l.e.;  
 Investiția în infrastructura de apă/apă uzată să fie în conformitate cu Master 

Planurile aprobate pentru apă/apă uzată;  
 Proiectul de investiții în infrastructura de apă/apă uzată trebuie să dețină avizul 

Operatorului Regional ce atestă funcționalitatea sistemului și conformitatea pentru 
soluția de funcționare;  

 Investiția în sistemul de alimentare cu apă trebuie să se realizeze în mod obligatoriu 
împreună cu rețeaua de apă uzată, dacă aceasta nu există; 

 Proiectele de infrastructură socială trebuie să asigure funcționarea prin 
operaționalizarea infrastructurii de către o entitate acreditată ca furnizor de servicii 
sociale. 
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8. Criterii de selecție  
 Proiecte realizate în parteneriat; 
 Proiecte cu impact micro-regional;  
 Exploatarea resurselor de energie regenerabilă; 
 Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară. 

 
Criterii specifice pentru infrastructura locală: 

 Prioritizarea proiectelor care deservesc UAT cu o populație cât mai mare. Se consideră 
numărul total de locuitori ai comunei/orașului conform recensământului populației și 
al locuințelor din anul 2011; 

 Proiecte care vizează crearea de infrastructură/servicii publice inexistente în UAT; 
 Proiecte care vizează extinderea, modernizarea, dotarea infrastructurii/serviciilor 

publice existente în UAT. 
 

Criterii specifice pentru infrastructura socială: 
 Prioritizarea proiectelor care deservesc UAT – un grup vulnerabil;  
 Proiecte care vizează crearea de infrastructură/servicii sociale inexistente în UAT; 
 Proiecte care vizează extinderea, modernizarea, dotarea infrastructurii/serviciilor 

sociale existente în UAT. 
  

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  
 
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul 
cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de autoritățile 
publice locale și ONG-uri, de până la 100% în cazul proiectelor de apă/apă uzată, sub 
rezerva aplicării art. 61 din R (UE) nr. 1303/2013. 
  
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de max. 90% din totalul 
cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de ONG-uri şi care 
vizează infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creșe și infrastructura de tip after-
school) și nu va depăși 100.000 euro.  
 
Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 
privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 
ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 
Euro/ beneficiar.  
 
Sprijinul pentru proiectele de infrastructură socială nu se supune ajutorului de minimis, 
conform R(UE) nr. 1407/2013. 
 
Sprijinul public nerambursabil  
 
Intensitatatea sprijinului va fi de 100%  pentru cheltuielile eligibile din proiect. 
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Rata  sprijinului: 
 
Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională): 90%-100% 

                                                                                                    (EURO) 

Nr. de proiecte 
prevăzute 

Cost total 
mediu 

Estimarea 
costului 
total pe 
măsură 

Contribuţia 
FEADR – 
măsură 

Contribuţia 
publică 

naţională 

Contribuţia 
privată 

4 – 
infrastructura 

locală 

97.500 

 

390.000 

 

331.500 

 

58.500 

 
0 

1 – 
infrastructura 

socială 
34.005,98 34.005,98 28.905,08 5.100,90 0 

 
 
10. Indicatori de monitorizare 
 

Nr. 
crt. 

Indicatorul de monitorizare Ţinta 

1. Populația netă de care beneficiază de 
servicii/infrastructuri îmbunătățite 
(PNDR) 

20.000 loc. 

2. Număr de localități sprijinite (GAL) 5 
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CAPITOLUL VI: DESCRIEREA COMPLEMENTARITĂȚII ȘI/SAU 
CONTRIBUȚIEI LA OBIECTIVELE ALTOR STRATEGII RELEVANTE 
(NAȚIONALE, SECTORIALE, REGIONALE, JUDEȚENE ETC.) 

 

De asemenea, complementaritatea cu alte fonduri este importantă, astfel consilierea şi 
asistenţa specializată pot sprijini populaţia rurală să creeze şi să dezvolte noi activităţi 
non-agricole aducătoare de venit. Necesitatea de a aborda această provocare socială este 
o prioritate, în special pentru a asigura transferul persoanelor ocupate în agricultura de 
subzistenţă, în activităţi nonagricole dacă sunt asistaţi de o formare profesională 
specializată în vederea atingerii unor standarde de viaţă mai înalte. Diversificarea 
exploataţiilor agricole şi a altor întreprinderi existente prin orientarea lor către sectorul 
non-agricol nu constituie doar un răspuns logic la cerinţele pieţei, aflată în plină 
schimbare, ci va ajuta şi la absorbţia surplusului forţei de muncă eliberate din sectorul 
agricol. Crearea şi menţinerea de locuri de muncă sustenabile, înfiinţarea şi consolidarea 
afacerilor, dezvoltarea de produse, servicii şi activităţi care generează locuri de muncă şi 
un venit suplimentar sunt esenţiale pentru îmbunătăţirea standardelor de viaţă din zonele 
rurale. Atragerea tinerilor calificaţi ca actori în zonele rurale este o metodă sustenabilă de 
regenerare şi consolidare a comunităţilor rurale. Abordarea acestei nevoi are legătură cu 
progresul social şi economic în general, inclusiv cu îmbunătăţirea accesului la bunuri şi 
servicii publice şi private, la produsele alimentare şi tehnice, la domeniile profesionale şi 
educaţionale. O infrastructură rurală bine dezvoltată şi funcţională reprezintă baza pentru 
dezvoltarea economică în zonele rurale. 

Astfel, Strategia de dezvoltare locală este complementară cu diferite programe aferente 
altor fonduri, după cum urmează:  

Măsura M.1„Incluziune socială prin transfer de cunoștințe șiorganizarea de târguri pentru 
promovarea produselor locale și tradiționale ” complementară cu 

POC/AP 1 Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare(CDI) in sprijinul competitivității 
economice și dezvoltării afacerilor; POR/AP1 - Promovarea transferului tehnologic; 
POCU/AP 6 Educație și competențe; PI 10.3 Consolidarea accesului egal la învățarea pe tot 
parcursul vieții pentru toate grupele de vârstă în cadre formale, neformale și 
informale,actualizarea cunoștințelor, a competențelor și a aptitudinilor forței de muncă și 
promovarea unor parcursuri de învățare flexibile, inclusiv prin orientarea profesională și 
validarea competențelor dobândite. 

Măsura M.2”Modernizarea fermelor” complementaritate cu POIM/AP 6: Promovarea 
energiei curate şi eficienţei energetice în vedereasusținerii unei economii cu emisii scăzute 
de carbon; POR/AP 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon. 

Măsura M.3 “Tineri fermieri” complementaritate cu POCU/AP 6 Educație și competențe; PI 
10.3 Consolidarea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupele 
de vârstă în cadre formale, neformale și informale,actualizarea cunoștințelor, a 
competențelor și a aptitudinilor forței de muncă și promovarea unor parcursuri de învățare 
flexibile, inclusiv prin orientarea profesională și validarea competențelor dobândite. 
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Măsura  M.4 ” Scheme de calitate” complementaritate cu POC - Direcțiile principale de 
investiții în CDI, prin POC vizează stimularea inovării la nivelul operatorilor economici prin 
creșterea cheltuielilor pentru CDI în sectorul privat, sprijinirea infrastructurilor de CD și 
dezvoltarea centrelor de excelență,în conexiune cu centre de CDI în cadrul unor clustere 
existente sau în curs de formare, stimularea transferului tehnologic şi crearea de rețele și 
clustere pentru dezvoltarea de noi produse și servicii - AP 1 Cercetare, dezvoltare 
tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor; 
POR/AP 1 Promovarea transferului tehnologic 

Măsura M.5” Non-agricol” complementaritate cu POR/AP 2 Îmbunătăţirea competitivităţii 
întreprinderilor mici şi mijloci/AP 7 Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea 
durabilă a turismului; POCU/AP 3 Locuri de muncă pentru toți; PI 8.3. Activități 
independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor 
microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare 

Măsura M.6  “Infrastructura locală și socială” complementaritate cu POR/AP 4: Sprijinirea 
dezvoltării urbane durabile/AP 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale/AP 8 
Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale; POCU (Măsurile sunt complementare celor 
finanțate prin PNDR în sensul că prin POCU nu se va finanța infrastructura.)/AP 6 Educație 
și competențe; PI 10.1 Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea 
accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la 
parcursuri de învățare formale, non-formale și informale pentru reintegrarea în educație și 
formare.  
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CAPITOLUL VII: DESCRIEREA PLANULUI DE ACȚIUNE                      
a) Calendarul estimativ al activităților: 

DENUMIRE 
ACTIVITATE 

PERIOADA 2016 – 2020 

AN 
201
6 

AN 2017 AN 2018 AN 2019 AN 2020 AN 2021 AN 2022 AN 2023 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIV. 1. 
INFORMARE-
COMUNICARE – 
ANIMARE 
TERITORIU 
G.A.L. 

                                           

A1.1 Materiale 
publicitare                                             

A1.2 Anunţuri în 
Presa 
Locală/spoturi 
radio/TV  

                                           

A1.3 Pagina 
web, Newsletter                                             

A1.4 Întâlniri, 
Workshop-uri, 
Seminarii 

                                           

ACTIV. 2 APEL 
SELECȚIE 
PROIECTE 

                                           

ACTIV. 3 
SPRIJINIRE 
DEPUNERI 
PROIECTE 

                                           

ACTIV. 4 
EVALUARE ŞI 
SELECTIE 
PROIECTE 

                                           

ACTIV. 5 
MONITORIZARE 
CONTINUĂ 
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Calendarul activităţilor se vizualizează pe o perioadă de șapte ani 2016-2023. Logica care a 
stat la baza acestei programări este una simplă:  prima perioadă 2016-2020, este destinată 
activităţilor de informare, publicitate, animare, lansare proiecte, implementare, evaluare 
şi monitorizare, iar în a doua perioadă 2020-2023 se vor desfăşura activităţi de 
monitorizare a proiectelor aflate în implementare. 
 
b) Responsabili pentru implementarea acţiunilor 
Pentru implementarea acţiunilor aferente Strategiei de Dezvoltare Locală G.A.L. 
Microregiunea Dâmboviţa Sud-Vest vor fi implicaţi experţi angajaţi cu contract individual 
de muncă pe perioada de implementare a SDL, iar ulterior vor fi menţinute doar posturile 
imperios necesare pentru monitorizarea şi efectuarea activităţilor specifice de evaluare în 
legătură cu Strategia. Astfel, pentru perioada de implementare costurile necesare pentru 
angajarea experţilor vor fi susţinute din bugetul alocat aferent acestor cheltuieli, iar 
ulterior acestea vor fi suportate din surse proprii (cotizaţii, donaţii, sponsorizări, alte surse 
de finanţare etc). 
 
Compartimentul Administrativ este cel care va fi alcătuit din persoane tehnice: 
Responsabil Adminsitrativ/Manager GAL, Asistent manager, Responsabil Financiar, Experţi 
animatori (2 persoane), Experţi implementare, evaluare şi monitorizare (2 persoane), 
secretară şi consultanţi externi (dacă este cazul). 
 
În cazul în care va fi imperios necesară angajarea unor consultanţii externi aceştia vor fi 
selectaţi punctual în funcţie de necesităţi, pe baza unor contracte de colaborare. 
 
c) Resursele financiare şi materiale necesare pentru desfăşurarea acţiunilor propuse  
Descrierea resurselor materiale (echipamente, localuri disponibile) 
 
Resurse materiale: La nivelul teritoriului au fost identificate principalele resurse 
materiale (echipamente, spaţii disponibile etc.) care vor contribui, alături de resursele 
umane şi financiare, la implementarea acţiunilor din cadrul strategiei teritoriului.  
 
Astfel, reprezentanţii parteneriatului Grupului de Acţiune Locală Microregiunea Dâmboviţa 
Sud-Vest vor pune la dispoziţie un spaţiu destinat biroului central. Biroul va fi localizat 
într-o zonă de uşor acces cu mijloace de transport, la o distanţă cât mai aproape de toate 
zonele de influenţă. 
 
Fiecare partener public va destina un spaţiu în cadrul primăriei, la vedere, pentru afişarea 
pliantelor, materialelor publicitare, bannere, afişe etc. 
La nivelul tuturor celor şasesprezece unităţi administrativ teritoriale vor fi puse la 
dispoziţie: 

 locaţiile căminelor culturale - sălile de conferinţe cu capacităţi de minimum 80 de 
persoane şi maximum 200 de persoane pentru întâlnirile publice care urmează să 
fie organizate la nivelul localităților respective; 

 săli de şedinţe cu capacităţi de cca 20-30 de persoane pentru întâlniri, şedinţe de 
lucru organizate la nivelul localităților; 



     G.A.L. MICROREGIUNEA DÂMBOVIŢA SUD-VEST         

 

66 

 

 echipamente IT - 5 laptop–uri şi o imprimantă (achiziţionate prin Axa Leader din 
cadrul PNDR 2007-2013); 

 mobilier birou – 4 mese de birou, 3 dulapuri şi 10 scaune (achiziţionate prin Axa 
Leader din cadrul PNDR 2007-2013); 

 
Se vor achiziţiona: materiale consumabile, materiale publicitare, imprimanta, precum şi 
altele necesare desfăşurării activităţilor. 
 
Resurse financiare: 
Resursele financiare destinate funcţionării G.A.L. Microregiunea Dâmboviţa Sud-Vest 
reprezintă 18,88% din Total Buget GAL.  
 
3. Buget indicativ anual de funcţionare a GAL-ului 

BUGET INDICATIV UM Val .U Cant Total 
Procent 
% 

Componenta a:       318438,40 80,00 
Salarii şi alte plăţi pentru personalul GAL; luni 8500 36 306000   
Cheltuieli pentru închirierea unor locaţii; eveniment 100 14 1400   
 Cheltuieli pentru achiziţia de imprimantă 
multifuncţională, materiale consumabile şi 
papetărie necesară pentru desfăşurarea 
activităţilor GAL; 

Buc 
luni 

4400 
50 

1 
36 

4400 
1800   

Cheltuieli legate de comunicare (telefonie, 
internet, poştă şi servicii poştale), transport, 
cazare şi plata utilităţilor (căldură, lumină, 
etc.); luni 106,62 36 3838,4   
Cheltuieli pentru participarea la activităţile 
reţelei naţionale şi europene de dezvoltare 
rurală, seminarii etc.  eveniment 500 2 1000   
Componenta b      79609,60 20,00 
Studii ale zonei an 10000 1 10000   
Măsuri pentru furnizarea informaţiei cu 
privire la strategia de dezvoltare locală/ 
materiale informative şi publicitare (broşuri, 
mape, pliante, afis, roll-up, stick-uri, pixuri 
etc) buc 19,6096 1000 19609,6   
Instruirea personalului implicat în 
implementarea strategiei de dezvoltare 
locală/ buc 5000 2 10000   
Evenimente de promovare spot TV/radio/ 
materiale de promovare an 10000 3 30000   
Instruirea liderilor locali pers 100 100 10000   
TOTAL       398048,00   

Resursele utilizate în cadrul implementarii proiectului vor fi doar cele absolut necesare în 
vederea obținerii rezultatelor optime, având în vedere principiile unui management 
financiar riguros și păstrarea unui raport favorabil cost-beneficiu.  
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GAL Micoregiunea Dâmbovița Sud-Vest va lansa cu prioritate măsura M6/6B  
“Infrastructură locală și socială. 
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CAPITOLUL VIII: DESCRIEREA PROCESULUI DE IMPLICARE A 
COMUNITĂȚILOR LOCALE ÎN ELABORAREA STRATEGIEI   

 
Culegerea de date 
În procesul de elaborare a dosarului de candidatură s-a recurs la culegerea de date și au 
fost implicaţi 16 culegători de date pentru cele 16 unităţi administrativ teritoriale din 
teritoriul Microregiunea Dâmbovița Sud-Vest: Găești, Crângurile, Dragodana, Gura Foii, 
Gura Șuții, Lucieni, Mătăsaru, Mogoșani, Nucet, Perșinari, Petrești, Produlești, Raciu, 
Sârbeni, Uliești și Văcărești. 
 
Echipa responsabilă cu elaborarea metodologiei de lucru a conceput şi aplicat un 
chestionar comun pentru fiecare comună din teritoriu, conţinând culegere de date pentru 
următoarele domenii: geografie şi patrimoniu de mediu, patrimoniu cultural, agricultură, 
economie, educaţie, servicii de sănătate şi medico-sociale, activităţi recreative, 
administraţie locală, sectorul asociativ (ONG), bilanţul politicilor de dezvoltare şi protecţia 
mediului. 
 
Chestionarele de culegere a datelor au fost prezentate şi discutate împreună cu culegătorii 
de date din teritoriu în cadrul unei întâlniri de lucru care a avut loc în noiembrie 2015. În 
cadrul acestei întâlniri au fost discutate următoarele subiecte: prezentarea şi analizarea 
chestionarelor de culegerea datelor, stabilirea responsabilităţilor culegătorilor de date, 
termenii de referinţă, modalităţile de comunicare şi consultare între membrii echipei, 
animator şi expert. 
 
În procesul de culegere de date, au fost folosite următoarele surse de informaţii: 

 Interviuri cu factori de interes din teritoriu (autorităţi publice, funcţionari publici, 
cadre didactice, cadre medicale, cetăţeni, reprezentanţi ai structurilor asociative - 
ONG, asociaţii agricole, grupuri de iniţiativă), alţi lideri ai comunităţilor locale. 

 Interviuri individuale şi de grup cu persoane resursă, specialişti în anumite domenii: 
reprezentanţi ai Agenţiei Judeţene pentru Protecţia Mediului, Consiliului Judeţean 
Dâmbovița, Serviciilor Publice Judeţene (IGO, Apă-Canal), Direcţia Judeţeană 
pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Dâmbovița, Universitatea 
Valahia - Târgoviște, Biroul Judeţean pentru Rromi. 

 Discuţii cu partenerii din teritoriu - consultarea partenerilor în etapa de culegere 
de date din teritoriu, s-a realizat atât în cadrul unor discuţii individuale, cât şi cu 
prilejul întâlnirilor programate. 

 
Consultarea documentelor strategice locale, judeţene şi naţionale: 

 Strategiile localităţilor din teritoriu, monografiile locale, hotărârile Consiliilor 
Locale, organigramele primăriilor, registrele agricole, alte documente aflate în 
arhivele primăriilor, planuri strategice de dezvoltare durabilă, planuri de 
dezvoltare locală, planuri de şcolarizare locale, strategiile judeţene, strategiile 
regionale, naţionale şi PNDR. 

 Consultarea altor surse de informare: website-urile primăriilor şi ale altor instituţii 
publice judeţene şi naţionale, broşuri, publicaţii locale etc.. 
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 Solicitarea de date statistice centralizate din partea Direcţiei de Statistică a  
judeţelor Dâmbovița şi Teleorman, precum şi Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Dâmbovița şi Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
Teleorman, Institutul național de statistică. 

 
Planul de Dezvoltare Locală participativ s-a realizat pe baza nevoilor locale şi a punctelor 
forte, de a combina cele trei obiective ale celor trei axe din FEADR respectiv: 
competitivitate, îmbunătăţirea mediului şi calitatea vieţii/diversificare. 
 
Abordarea „de jos în sus” a reprezentat o modalitate prin care partenerii locali şi-au putut 
alege  un grup coerent de măsuri adaptate priorităţilor identificate pe teritoriul lor şi le-au 
transpus în strategia de dezvoltare, pentru a pune în valoare potenţialul endogen al 
teritoriului. 
 
Această strategie de dezvoltare “Strategia de Dezvoltare Locală a Microregiunii Dâmboviţa 
Sud-Vest” se va reflecta în proiecte concrete, implementate în zona de acţiune.   
 
Aceasta este o Strategie de Dezvoltare Locală integrată, elaborată de actorii locali de o 
manieră participativă, organizaţi în diverse grupuri de lucru în domeniile: agricoltură, 
mediu, dezvoltarea economiei locale, dezvoltarea capitalului uman, infrastructură etc. 
 
Coordonarea grupurilor: manager, asistent manager, 4 experţi, 4 persoane auxiliare. Acest 
grup coordonator LEADER, care a pormovat ideea constituirii unui nou parteneriat public-
privat, informând asupra a ceea ce reprezintă Abordare LEADER „de jos în sus”, a 
implementat o serie de activităţi împreună cu parteneriatul, iar în perioada 2013-2015 a 
coordonat implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a G.A.L. Microregiunea 
Dâmboviţa Sud-Vest. 
 
La nivelul teritoriului GAL Micoregiunea Dâmbovița Sud-Vest au fost realizate câte o 
activitate de animare la nivelul fiecărei UAT din cadrul teritoriului și trei întâlniri ale 
partenerilor la nivelul teritoriului, organizate în Orașul Găești. 
 
Procesul de animare a teritoriului şi de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală a fost  
consemnat în documente justificative de tipul ( procese verbale, chestionare ,fotografii) şi 
anexate la dosarul de candidatură prevăzute în Anexa 6.  
 
În etapa de animare și elaborare a SDL GAL Micoregiunea Dâmbovița Sud-Vest a fost 
asigurată promovarea egalității dintre bărbați și femei și a integrării de gen, cât și 
prevenirea oricărei discriminări pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie 
sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. 
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CAPITOLUL IX: ORGANIZAREA VIITORULUI GAL - DESCRIEREA 
MECANISMELOR DE GESTIONARE, MONITORIZARE, EVALUARE ŞI 
CONTROL A STRATEGIEI   
 
La nivelul GAL-ului, organele asociaţiei sunt: 

 Adunarea generală a asociaților; 
 Consiliul director; 
 Cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori;  
 Comitetul de selecție a proiectelor; 
 Comisia de soluționare a contestațiilor; 
 Compartimentul administrativ. 

 
 
1. Adunarea generală   
Este organul de conducere a Grupului de acțiune Locală alcătuit din totalitatea asociaţilor, 
reprezentând un număr de 50 entități, din care 16 instituţii publice (32%) şi 34 organizaţii 
private şi sociale (68%).  
 
 
Competenţa adunării generale cuprinde: 

 Aprobarea Strategiei şi a obiectivelor generale ale G.A.L. Microregiunea 
Dâmboviţa Sud-Vest; 

 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil; 
 Alegerea şi revocarea membrilor Consiliului de selecţie și ai Consiliului 

director; 
 Alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de 

cenzori. 
Adunarea generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de control asupra 
celorlalte două organe precizate mai sus.  
 
Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii, ale actului constitutiv şi statutului 
sunt obligatorii chiar şi pentru membri asociaţi care nu au luat parte la adunarea generală 
sau au votat împotrivă.  
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2. Consiliul director  
Asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale şi este format din 3 
reprezentanţi ai parteneriatului. 
 
În exercitarea competenţei sale, consiliul director: 

 prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, 
executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul 
bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectele asociaţiei; 

 încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei G.A.L. Microregiunea 
Dâmboviţa Sud-Vest; 

 aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei, dacă prin statut nu 
se prevede altfel; 

 desemnează, din rândul membrilor săi, un președinte al asociației, 
 îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea 

generală. 
 
3. Cenzorul  
Datorită faptului că numărul membrilor GAL sunt peste 15 s-a desemnat un cenzor. Acesta 
nu face parte din Consiliul Director. 
 
Atribuţiile, precum şi metodologia de organizare şi funcţionare a cenzorului se aprobă de 
adunarea generală. Acesta îşi poate elabora un regulament propriu de funcţionare. 
 
În realizarea competenţelor sale cenzorul: 

 verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei; 
 întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale; 
 participă la şedinţele consiliului director, fără drept de vot; 
 îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea 

generală. 
 
4. Comitetul de selectare a proiectelor 
Comitetul de selecţie va fi format din 7 persoane (reprezentanţi ai autorităţilor şi 
organizaţiilor care fac parte din parteneriat). La nivelul luării deciziilor, partenerii 
economici şi sociali, precum şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile, reprezintă 71,43% din 
total membrii. De asemenea, entitățile ce provin din orașe reprezintă 14,28% la nivel 
decizional. 
 
Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare aparţine unuia din membrii comitetului, 
în această situaţia persoana (organizaţia) în cauză nu are drept de vot şi nu va participa la 
întâlnirea comitetului respectiv. 
 
5. Comisia de soluționare a contestațiilor 
Comisia de soluționare a contestațiilor are rolul de a soluționa eventualele contestații 
depuse la GAL de către solicitanții ce au depus proiecte  și care se consideră neîngreptățiti 
de modul de punctare sau de departajare a proiectelor depuse la GAL. 



     G.A.L. MICROREGIUNEA DÂMBOVIŢA SUD-VEST         

 

72 

 

 
Comisia va fi compusă din 3 membri diferiţi de cei ai comitetului de selecție. 
 
Componenţă Comitet de selecţie: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.Echipa de implementare a SDL/Compartimentul administrativ va avea următoarea 
componenţă: 
 
a) Responsabil administrativ /manager GAL – coordonează activitatea G.A.L. 
Microregiunea Dâmboviţa Sud-Vest atât sub aspect organizatoric cât şi al respectării 
procedurilor de lucru; angajat cu contract individual de muncă, norma de maxim 100 
ore/lună; 
b) Asistent manager – acordă sprijinul necesar în vederea coordonării activităţii G.A.L. 
Microregiunea Dâmboviţa Sud-Vest; angajat cu contract individual de muncă, norma de 
maxim 80 ore/lună; 
c) Responsabil financiar – contabil – se ocupă de supravegherea şi controlul gestiunii 
financiar – contabile a G.A.L.-ului; angajat cu contract individual de muncă, norma de 
maxim 80 ore/lună; 
d) 2 Experţi animatori – desfăşoară activităţi de animare pentru promovarea acţiunilor 
G.A.L. Microregiunea Dâmboviţa Sud-Vest; angajat cu contract individual de muncă, norma 
de maxim 160 ore/lună; 
e) 2 Experţi evaluare, implementare şi monitorizare – verificarea şi selecţia proiectelor 
depuse, monitorizarea proiectelor selectate; angajat cu contract individual de muncă, 
norma de maxim 140 ore/lună; 
f) secretară; angajat cu contract individual de muncă, norma de maxim 40 ore/lună; 

Aleşii comunAleşii comunAleşii comunAleşii comunali şi intercomunali  ali şi intercomunali  ali şi intercomunali  ali şi intercomunali  

(inclusiv (inclusiv (inclusiv (inclusiv asociaţii publice)asociaţii publice)asociaţii publice)asociaţii publice)    

 

Întreprinderi private:Întreprinderi private:Întreprinderi private:Întreprinderi private:    

agricultori, meşteşugari, agricultori, meşteşugari, agricultori, meşteşugari, agricultori, meşteşugari, 

proprietari deproprietari deproprietari deproprietari de    

hoteluri/restaurantehoteluri/restaurantehoteluri/restaurantehoteluri/restaurante    

Comitet de Comitet de Comitet de Comitet de 

selecţieselecţieselecţieselecţie    

LEADERLEADERLEADERLEADER 

 
Public: 

28,57% 

Privat: 

71,42% 

Reprezentanţi aiReprezentanţi aiReprezentanţi aiReprezentanţi ai    

Administraţiilor Administraţiilor Administraţiilor Administraţiilor 

localelocalelocalelocale    

Număr de membri: Număr de membri: Număr de membri: Număr de membri: 7777    

Pentru fiecare membruPentru fiecare membruPentru fiecare membruPentru fiecare membru    

titular, vor fi prevăzuţi titular, vor fi prevăzuţi titular, vor fi prevăzuţi titular, vor fi prevăzuţi 

AsociaAsociaAsociaAsociaţii privateii privateii privateii private    

„independente”„independente”„independente”„independente”    
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g) consultanţi externi – în măsura în care se va justifica necesitatea acestora pentru buna 
desfăşurare a activităţilor GAL. 
 
Activităţile vor fi îndeplinite de către persoane angajate în baza contractului individual de 
muncă pe perioada implementării Strategiei de Dezvoltare Locală G.A.L. Microregiunea 
Dâmboviţa Sud-Vest, persoane cu experienţă în implementarea SDL, experienţă acumulată 
inclusiv din perioada anterioră, respectiv PNDR 2007-2013, iar atribuţiile experţilor sunt 
prezentate în cadrul Anexei 8. 
 
Gestionarea implementării 
 
La nivelul GAL va fi elaborat un regulament de organizare şi funcţionare care va fi adus la 
cunoştinţa întregii echipe executive şi va detalia cadrul în care se vor derula activităţile 
zilnice privind implementarea strategiei. 
 
Implementarea strategiei aprobate se va realiza pe baza unui plan de activităţi anual care 
va fi elaborat de către compartimentul administrativ pornind de la calendarul estimativ de 
implementare propus în strategie. 
 
Acest plan va conţine elementele obligatorii care să permită luarea operativă a deciziilor 
asupra implementării proiectului (inclusiv identificarea posibilelor probeme) dar şi 
ghidarea gestionării zilnice a implementării (activităţi, subactivităţi, durată estimată, 
termene limită, responsabili, resurse alocate, indicatori de implementare).  
 
Sarcinile ce revin GAL, conform art. 34 al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 sunt 
obligatorii și esențiale pentru implementarea cu succes a SDL și vizează: 

 consolidarea capacității actorilor locali relevanți de a dezvolta și 
implementa operațiunile, inclusiv promovarea capacităților lor de 
management al proiectelor; 

 conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a 
unor criterii obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor, care să 
evite conflictele de interese, care garantează că cel puțin 51% din voturile 
privind deciziile de selecție sunt exprimate de parteneri care nu au statutul 
de autorități publice și permite selecția prin procedură scrisă; 

 asigurarea, cu ocazia selecționării operațiunilor, a coerenței cu strategia de 
dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, prin acordarea 
de prioritate operațiunilor în funcție de contribuția adusă la atingerea 
obiectivelor și țintelor strategiei; 

 pregătirea și publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri 
permanente de depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de 
selecție; 

 primirea și evaluarea cererilor de finanțare depuse; 
 selectarea operațiunilor, stabilirea cuantumului contribuției și prezentarea 

propunerilor către organismul responsabil pentru verificarea finală a 
eligibilității înainte de aprobare; 

 monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală plasate sub 
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responsabilitatea comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de 
activități specifice de evaluare în legătură cu strategia respectivă.  

 
Monitorizare, evaluare şi control 
 
Pentru activitățile de monitorizare, evaluare și control se va descrie modalitatea prin care 
se va asigura colaborarea cu instituțiile care gestionează implementarea SDL și mecanismul 
prin care se va asigura o monitorizare permanentă. 
 
Principalele proceduri pentru implementarea eficientă şi corectă a strategiei (proceduri de 
controlul documentelor şi al înregistrărilor, proceduri de verificare a conformităţilor, 
proceduri privind acţiuni corective, de elaborare a documentelor operaţionale, etc) sunt 
prezentate mai jos. 

1.Organizarea apelurilor de propuneri de proiecte 
2. Lansarea apelurilor pentru primirea propunerilor de proiecte se va realiza pe baza 
unei Fişe a apelului. 
3. Activităţile de informare/promovare 
4. Sprijin pentru potenţialii aplicanţi 
5. Depunerea şi primirea propunerilor de proiecte 
6. Verificarea eligibilităţii aplicanţilor şi a propunerilor de proiecte (conformitatea 
administrativă ) 
7. Evaluarea tehnică şi financiară la nivelul GAL a propunerilor de proiecte primite 
8. Selectarea proiectelor de către Comitetul de Selecţie al GAL 
Selecţia proiectelor va fi realizată de către un Comitet de Selecţie, format din 
membrii GAL. În ceea ce priveşte selecţia proiectelor în cadrul GAL, se va aplica 
regula „dublului cvorum", respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în 
momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din parteneri, din care, peste 50% să 
fie din mediul privat şi societate civilă. 

 
Pentru transparenţa procesului de selecţie a proiectelor în cadrul GAL şi totodată pentru 
efectuarea activităţilor de control şi monitorizare, la aceste selecţii va lua parte şi un 
reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de la nivel judeţean (CDRJ). 
 
În cadrul GAL, responsabilitatea monitorizării şi evaluarii implementării strategiei, revine, 
conform statutului GAL, Adunării Generale şi, prin delegare, Consiliului Director şi 
departamentului administrativ de la nivelul GAL.  
 
Atât Consiliul Director, cât şi departamentul administrativ raportează cel puţin de 2 ori pe 
an forurilor superioare privind calitatea implementării strategiei. 
Adunarea Generală a GAL este cea care aprobă respectivele rapoarte şi care poate aproba 
propunerile corective. 
 
Sistemul de monitorizare 
 
Progresul, eficienţa şi eficacitatea Strategiei de Dezvoltare a Teritoriului în raport cu 
obiectivele stabilite, vor fi măsurate prin intermediul indicatorilor de realizare, de rezultat 
şi de impact. Indicatorii principali menţionaţi, la care se adaugă şi indicatori financiari, 
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sunt elaboraţi la nivelul fişelor de măsuri, în aşa fel încît să fie în concordanţă cu 
indicatorii PNDR - în cadrul căruia se va implementa strategia, dar şi cu direcţiie strategice 
prevăzute de aceasta. 
 
Sistemul de monitorizare asigură colectarea datelor statistice şi a indicatorilor de 
monitorizare conform prevederilor strategiei. 
 
Atribuţii în furnizarea de informaţii cu privire la progresul implementării, prin intermediul 
indicatorilor financiari, de realizare şi de rezultat au Directorul Executiv şi Managerul 
Programului de Finanţare, precum şi animatorii din cadrul departamentului administrativ. 
 
Adiţional faţă de indicatorii propuşi pentru fiecare măsură de finanţare, sistemul de 
monitorizare şi evaluare de la nivelul GAL va avea în vedere dezvoltarea de indicatori 
specifici pentru fiecare fază a implementării strategiei. 
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CAPITOLUL X: PLANUL DE FINANŢARE AL STRATEGIEI  
 
Alocarea financiară pentru SDL s-a stabilit în funcție de nr. de km.2 și populația din 
teritoriul, respectiv 19,84 euro/locuitor și 985,37 euro/ km.2 
 
Astfel alocarea financiară a GAL Micoregiunea Dâmbovița Sud-Vest s-a calculat în functie 
de populația teritoriului de 74.844 locuitori și de suprafața totală de 632 km.2 , însumând 
2.108.048 euro conform Anexei 4. 
 
În funcție de cele patru priorități identificate la nivelul teritoriului prin analiza SWOT și 
analiza diagnostic alocarea financiară a fost împărțită pentru 6 măsuri în raport de gradul 
de interes manifestat de potențialii beneficiari de proiecte din teritoriul GAL. 
 
Bugetul de funcționare al GAL nu depăsește procentul de 20% din alocarea financiară.    
 
Componenta a: 
 
Pentru această componentă cheltuielile vor acoperi 80% din total cheltuieli de funcţionare 
GAL şi va acoperi cheltuieli precum: 

 Salarii şi alte plăţi pentru personalul GAL; 
 Cheltuieli legate de plata experţilor şi pentru alte servicii de expertiză legate de 

implementarea strategiei de dezvoltare locală; 
 Cheltuieli pentru închirierea unor locaţii; 
 Cheltuieli pentru închirierea/achiziţia de echipamente de birotică şi electronice, 

precum şi a altor echipamente necesare pentru desfăşurarea activităţilor GAL; 
 Cheltuieli pentru organizarea întâlnirilor; 
 Cheltuieli legate de comunicare (telefonie, internet, poştă şi servicii poştale), 

transport şi plata utilităţilor (căldură, lumină, etc.); 
 Cheltuieli pentru participarea la activităţile reţelei naţionale şi europene de 

dezvoltare rurală, seminarii etc.  
 
Componenta b: 
 
Pentru aceste activităţi, G.A.L. Microregiunea Dâmboviţa Sud-Vest va cheltui 20% din total 
cheltuieli de funcţionare GAL şi va acoperi cheltuieli precum: 

 Studii ale zonei; 
 Măsuri pentru furnizarea informaţiei cu privire la strategia de dezvoltare locală; 
 Instruirea personalului implicat în implementarea strategiei de dezvoltare locală; 
 Evenimente de promovare; 
 Instruirea liderilor locali. 

 
 
CAPITOLUL XI: PROCEDURA DE EVALUARE ȘI SELECȚIE A PROIECTELOR 
DEPUSE ÎN CADRUL SDL 
 
Procedura de evaluare și selecţie a proiectelor 
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Selecţia proiectelor va fi realizată de către un Comitet de Selecţie, format din membrii 
GAL. În ceea ce priveşte selecţia proiectelor în cadrul GAL, se va aplica regula „dublului 
cvorum", respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie 
prezenţi cel puţin 50% din parteneri, din care, peste 50% să fie din mediul privat şi 
societate civilă. 
 
Pentru transparenţa procesului de selecţie a proiectelor în cadrul GAL şi totodată pentru 
efectuarea activităţilor de control şi monitorizare, la aceste selecţii va lua parte şi un 
reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de la nivel judeţean (CDRJ). 
 
Faza de evaluare și selecţie a proiectelor G.A.L. Microregiunea Dâmboviţa Sud-Vest şi 
etapele urmate:  

1. G.A.L. Microregiunea Dâmboviţa Sud-Vest lansează apelul de selecţie a proiectelor, 
folosind mijloacele de informare mass-media, 
2. Potenţialul beneficiar depune proiectul la Secretariatul G.A.L. Microregiunea 
Dâmboviţa Sud-Vest, 
3. G.A.L. Microregiunea Dâmboviţa Sud-Vest efectuează verificarea conformităţii 
proiectului şi respectarea criteriilor de eligibilitate, 
4. Selecţia proiectelor efectuată de G.A.L. Microregiunea Dâmboviţa Sud-Vest pe baza 
strategiei, utilizând criterii elaborate de fiecare GAL în parte, 
5. Depunerea proiectelor selectate de către G.A.L. Microregiunea Dâmboviţa Sud-Vest 
la CRFIR, 
6. CRFIR verifică eligibilitatea proiectelor şi se efectuează verificarea pe teren a 
potenţialului beneficiar de către structurile teritoriale ale APDRP, 
7. CRFIR  transmite o notificare către Beneficiar şi către G.A.L. Microregiunea 
Dâmboviţa Sud-Vest , de înştiinţare cu privire la aprobarea sau neaprobarea 
proiectului, 
8. Încheierea contractului între Beneficiar şi AFIR. 

 
 
Comitetul de Selecţie: 
 
Membrii Comitetului de Selecţie – TITULARI 
 

PARTENERI PUBLICI 28,57% 
Instituţia Funcţia în C.S. Tip* /Observaţii 

PRIMĂRIA PETREȘTI MEMBRU ADMIN 
PRIMĂRIA NUCET MEMBRU ADMIN 
PARTENERI PRIVAŢI 42,86% 
Instituţia Funcţia în C.S. Tip* /Observaţii 
SC PROMPT SERVICE SRL MEMBRU ALES 
SC ELADA SRL – IONEȘTI MEMBRU ALES 
SC CAMOS – TRANS SRL 
MOGOȘANI 

MEMBRU ALES 
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ONG 28,57% 
Instituţia Funcţia în C.S. Tip* /Observaţii 
ASOCIAȚIA EUROPE GENERATION 
2020 - GĂEȘTI 

PREŞEDINTE ALES 

ASOCIAȚIA SOCIO-CULTURALĂ 
PETREȘTI  

MEMBRU ALES 

 
Membrii Comitetului de Selecţie - SUPLEANŢI 

PARTENERI PUBLICI 28,57% 
Instituţia Funcţia în C.S. Tip* /Observaţii 
PRIMĂRIA MĂTĂSARU MEMBRU ADMIN 
PRIMĂRIA LUCIENI PREȘEDINTE ADMIN 
PARTENERI PRIVAŢI 42,86% 

Instituţia Funcţia în C.S. Tip* /Observaţii 
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 
Butoi Daniela Ionela – 
DRAGODANA 

MEMBRU ALES 

SC DEPOLUX CONSTRAUCT SRL 
- CRÂNGURILE 

MEMBRU ALES 

SC CARISSA INN SRL MEMBRU ALES 

ONG  28,57% 
Instituţia Funcţia în C.S. Tip* /Observaţii 
ASOCIAȚIA AGROSER MEMBRU ALES 
ASOCIAŢIA TINERI ȘI ACTIVI 
SPRE VIITOR DÂMBOVIȚA 

MEMBRU ALES 

 

 

Comisia de soluționare a contestațiilor: 

Titulari 

 Primăria Crângurile 
 CMV I Slav Cristian 
 II Cristi Bogoi 

 
Supleanți 
 

 Primăria Dragodana 
 S.C. Domolux Design Construct S.R.L. 
 Asociația Socio-Culturală Petrești 

 
 



     G.A.L. MICROREGIUNEA DÂMBOVIŢA SUD-VEST         

 

79 

 

CAPITOLUL XII: DESCRIEREA MECANISMELOR DE EVITARE A 
POSIBILELOR CONFLICTE DE INTERESE CONFORM LEGISLAȚIEI 
NAȚIONALE 
 
Descrierea mecanismelor în conformitate cu OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea 
şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a 
fondurilor publice naţionale aferente acestora. 
 
Nu au dreptul să fie implicaţi în procesul de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de 
finanţare sau a în cadrul unei proceduri de selecţie următoarele persoane: 

a) cele care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia 
dintre solicitanţi sau care fac parte din consiliul de administraţie/organul de 
conducere ori de supervizare a unuia dintre solicitanţi; 
b) soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu persoane care deţin 
părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanţi 
ori care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de 
supervizare a unuia dintre solicitanţi; 
c) cele despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze 
imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de 
finanţare. 

 
Persoanele care participă direct la procedura de verificare/evaluare/aprobare a cererilor 
de finanţare sau a programelor în cadrul unei proceduri de selecţie, precum şi cele 
implicate în procesul de verificare/aprobare/plată a cererilor de rambursare/plată 
prezentate de beneficiari sunt obligate să depună o declaraţie pe propria răspundere din 
care să rezulte că nu se află în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art.10 şi art.11 din 
OUG nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în 
obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente 
acestora. 
 
În situaţia în care, în cursul procedurii de verificare/evaluare/aprobare, aceste persoane 
descoperă sau constată o legătură de natura celor menţionate la art.10 şi art.11, acestea 
sunt obligate să o semnaleze şi să înceteze de îndată să participe la procedura de 
verificare, evaluare sau aprobare. 

Beneficiarii persoane fizice/juridice de drept privat nu au dreptul de a angaja persoane 
fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a cererilor de 
finanţare în cadrul procedurii de selecţie pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de 
la semnarea contractului de finanţare.  

Astfel, în cadrul procedurii de verificare/evaluare/aprobare vor fi cuprinse toate detaliile 
cu privire la evitarea conflictelor de interese.  


