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CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor 

 

FIȘA MĂSURII M 1 

 

Denumirea măsurii: Sprijin pentru activități demonstrative și acțiuni de informare în teritoriul 

GAL Giurgiu Nord 

 

CODUL Masurii M 1 

Masura / DI : M 1 / 1A 

Tipul măsurii:    □ INVESTITII  

     X SERVICII  

                        □ SPRIJIN FORFETAR  

1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la 

prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a 

complementarității cu alte măsuri din SDL 

Un factor determinant al potenţialului economic în teritoriul GAL Giurgiu Nord îl reprezintă 

nivelul de instruire şi informare a populaţiei active, pentru ca teritoriul să devină atractiv pentru 

dezvoltarea afacerilor.  

Evoluția și specializarea agriculturii necesită un sprijin adecvat de informare tehnică şi 

economică, precum și o capacitate mai mare de acces la cunoștințe și informații. Fermierii trebuie 

să fie informați privind efectul practicilor agricole asupra biodiversității, solului și apei, mai ales în 

contextul schimbărilor climatice. Conform analizei diagnostic, exploatațiile din teritoriul GAL Giurgiu 

Nord sunt ferme mici, care practică agricultura tradițională, autoconsumul atinge ponderi ridicate 

din totalul producţiei obţinute. Agricultorii din teritoriu au un nivel redus de instruire şi perfecţionare 

a forţei de muncă. Multe persoane active și inactive apte de muncă în domeniul agricol au dobândit 

cunoştinţe în familie, învăţând de la alţii.   

Exploatațiile mici sunt lipsite de mijloace de producţie şi resurse băneşti, ceea ce le face 

vulnerabile la presiunile pieţei şi le oferă şanse reduse de a se capitaliza şi moderniza. Slaba 

performanţă a sectorului agricol din teritoriu este cauzată de lipsa unor servicii specializate de 

consultanţă, marketing adresate fermierilor, lipsa cunoștintelor privind tehnologiile și inovațiile în 

domeniul agricol. O provocare pentru agricultori este de a produce alimente sănătoase și în același 

timp, să protejeze natura și biodiversitatea, să asigure un management eficient al resurselor de apă 

la nivelul exploataţiilor. 

La nivelul teritoriului GAL Giurgiu Nord este necesar dezvoltarea exploatațiilor agricole 

familiale mici, pentru a crește competitivitatea acestui sector și pentru a asigura cerere de produse 

locale. Prin intermediul acestei măsuri, atelierele demonstrative și vizitele de studiu vor sprijini 

măsurile destinate exploatațiilor agricole în vederea creșterii competitivității agricole, a  

productivității  și  vor sprijini încurajarea consolidării cunoștințelor fermierilor în teme de interes, 

metode și practici agricole. 
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Măsura își propune să realizeze acțiuni pentru informarea și încurajarea dobândirii de 

cunoștințe pe tot parcursul vieții, precum și implementarea ideilor inovatoare în domeniul agricol de 

către locuitorii din GAL Giurgiu Nord. 

 

▪ Obiectiv de dezvoltare rurală: 

- Favorizarea competitivității agriculturii;  

- Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv 

crearea și menținerea locurilor de muncă. 

 

▪ Obiective specifice ale măsurii:  

- Îmbunătățirea managementului exploatației; 

- Creșterea competitivității sectorului agricol, prin tehnologii și procese inovative; 

- Încurajarea afacerilor orientate spre piață; 

- Îmbunătățirea cunoștintelor privind practicile de mediu. 

 

▪ Măsura contribuie la prioritatea prevazută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: P1 — Încurajarea 

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

▪ Măsura corespunde obiectivelor art. 14  din Reg. (UE) nr. 1305/2013.  

▪ Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 1A. Încurajarea inovării, a cooperării și a crearii 

unei baze de cunoștințe în zonele rurale (Art. 5, al. 1, lit. a din Reg. (UE) nr. 1305/2013). 

▪ Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, climă și 

inovare, în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.  

▪ Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M 2/2A; M 3/2B. 

▪ Sinergia cu alte măsuri din SDL: — 

 

2. Valoarea adaugata a măsurii  

Măsura propusă se adresează tuturor persoanelor din teritoriul GAL Giurgiu Nord, care 

desfășoară activități în domeniul agricol și beneficiarilor măsurilor prevăzute în SDL pentru 

agricultură, aferente domeniilor de intervenție 2A și 2B.  

Acțiunile propuse a fi finanțate prin această măsura pot include îndrumare profesională, 

ateliere de lucru, schimburi de experiență și alte acțiuni relevante. Transferul de informații și 

cunoștințe, formarea și dobândirea de aptitudini îi va ajuta pe agricultori să devină competitivi din 

punct de vedere economic și să aplice tehnici durabile din punct de vedere al mediului. Agricultori, 

prin informare și acces la noi practici agricole prietenoase mediului, vor deveni mai buni 

administratori ai terenurilor şi protectori ai biodiversităţii. 

Populaţia din teritoriul GAL ocupată în agricultură  are un nivel de instruire scăzut. Cei mai 

mulţi dintre locuitori au absolvit învățământul gimnazial, existând un singur liceu cu profil agricol în 

teritoriu. De aceea, acțiunile de informare și activitățile demonstrative care vor fi finanțate prin 

această măsura au un rol important în dobândirea de cunoștințe, competențe și formarea de idei noi 
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în rândul fermierilor și a persoanelor active în domeniul agro-alimentar din teritoriul GAL Giurgiu 

Nord.  

Sesiunile demonstrative și vizitele de lucru pot stimula inovarea. Capacitatea mai mare de 

acces la cunoştinţe şi informaţii ca urmare a implementării măsurii, va genera diseminarea 

rezultatelor obținute în urma activităților organizate, de către agricultorii instruiți și informați. Va 

crește gradul de asociere în rândul fermierilor. 

Transferul de cunoștințe și informarea au un rol extrem de important în cadrul Strategiei de 

Dezvoltare Locală a teritoriului GAL Giurgiu Nord, deoarece acestea sprijină inovarea și facilitează 

dezvoltarea, transferul de idei, produse sau tehnologii noi pentru a îmbunătăți sistemele de 

producție, produsele și serviciile. 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

▪ HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național 

de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la 

bugetul de stat, cu modificările și completarile ulterioare; 

▪ Reg. (UE) nr. 1303/2013; 

▪ Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

▪ Reg. (UE) nr. 807/2014; 

▪ Reg. (UE) nr. 808/2014; 

▪ Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

▪ Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea 

nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

▪ Legea Nr. 1/2011 a educației naționale modificările și completarile ulterioare; 

▪ Legea Nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare;  

▪ Ordonanta  de  Guvern  (OG)  Nr.  26/2000  cu  privire  la  asociații și  fundații  cu modificările și 

completările ulterioare; 

▪ Ordonanța de Guvern (OG) Nr. 8 din 23 ianuarie 2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 

571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale Alte acte normative 

aplicabile în domeniul fiscal. 

▪ Ordonanța  de  Urgență  a  Guvernului  (OUG)  Nr.  44/2008  privind  desfășurarea  activităților 

economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile 

familiale cu modificările și completările ulterioare; 

 

4. Beneficiari directi / indirecti (grup tinta)  

Beneficiarii direcți: 

▪ Entităţi publice și/sau private (inclusiv ONG-uri) care au în obiectul de activitate activități de 

informare/demonstrative/schimb de experiență și/sau diseminare etc., în acord cu activitățile 

prevăzute în fișa măsurii.  

Beneficiarii indirecți:  
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▪ Persoane adulte din GAL Giurgiu Nord care desfășoară activități în domeniul agricol. 

▪ Beneficiarii de sprijin ai măsurilor 2A și 2B. 

 

5. Tip de sprijin  

▪ Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv de solicitant. 

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

▪ Acțiuni eligibile: 

Organizare de ateliere de lucru, acțiuni demonstrative, vizite de studiu, acțiuni de informare și 

schimburi de experiență cu următoarele tematici: 

- Diversificarea activităților în exploatațiile agricole, îmbunătățirea calității producției, igiena 

și siguranța alimentelor, crearea de condiții pentru a asigura bunăstarea animalelor și 

sănătatea plantelor, folosirea fertilizanților și amendamentelor în agricultură în concordanță 

cu standardele Uniunii Europene; 

- Metode noi de protecție a culturilor sau tehnici specifice de producție; 

- Îmbunătățirea cunoștintelor privind protecția mediului; 

- Noi tehnologii informaționale, introducerea de inovații, difuzarea rezultatelor cercetarii și a 

gestionarii durabile a resurselor naturale etc.; 

- Managementul durabil al terenurilor agricole; 

- Dezvoltarea unor capacitați inovative în lanțul agro-alimentar; 

- Însușirea cerințelor privind eco-condiționalitatea și aplicarea unor metode de producție 

compatibile cu întreținerea și ameliorarea peisajului, respectiv cu protecția mediului; 

- Utilizarea energiei regenerabile; 

- Identificarea unor soluţii tehnologice şi practici agricole, care să asigure alternative la 

combaterea secetei prin metodele de irigaţii și care sa contracareze efectele secetei; 

- Sunt eligibile activitatile si costurile desfasurate in afara teritoriului GAL in functie de natura 

activitatii desfasurate prin proiect (ex.activitati care sprijina informarea, actiuni 

demonstrative, vizite studiu, transferul de cunostinte etc. care implica obiective care nu se 

gasesc la nivelul teritoriului GAL); 

- Urmatoarele tipuri de costuri sunt eligibile: costurile legate de organizarea si de furnizarea 

transferului de cunostinte sau ale actiunii de informare, costurile aferente deplasarilor, cazarii 

si diurnei participantilor si organizatorilor etc. Alte cheltuieli strict legate de implementarea 

acţiunilor de informare și activităților demonstrative; 

- Acțiunile proiectului nu trebuie să vizeze aceiași participanti din cadrul GAL, care au mai 

beneficiat de actiuni de informare în cadrul altui proiect similar; 

- Acțiunile propuse prin noul proiect sa nu fie identice cu acțiunile unui proiect anterior depus 

de către acelasi solicitant în cadrul aceluiasi GAL si finantat. 

▪ Acțiuni neeligibile: 

- Sprijin pentru schimburi pe termen scurt la nivelul conducerii exploatațiilor și pădurilor, 

precum și pentru vizite în exploatații și în păduri; 
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- Investițiile în cadrul proiectelor demonstrative/alte investiții; 

- Cheltuieli care nu servesc exclusiv acțiunilor de informare și activităților demonstrative. 

- Organizare de cursuri de formare profesionala care fac parte din programul de educatie sau 

din sisteme de invatamant secundar si superior; 

- Organizare cursuri de formare profesionala finantate prin alte programe 

- Cheltuieli neeligibile generale conform Cap. 8.1 al PNDR 2014-2020. 

 

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 domeniului; 

▪ Solicitantul dovedește experiență anterioară relevantă în proiecte de informare/demonstrative 

și/sau de diseminare;  

▪ Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat în domeniile corespunzătoare 

tematicilor prevăzute; 

▪ Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare;  

▪ Solicitantul şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări 

sociale către bugetul de stat; 

▪ Investiția trebuie să contribuie la atingerea  obiectivelor prevazute în Strategia de Dezvoltare 

Locală GAL .  

▪ Solicitantul se va angaja să includă în grupul persoanelor care participă la acțiunile propuse, 

beneficiarii de fonduri prin proiectele finanțate prin intermediul GAL, dar și persoane care 

desfășoară activități agricole din teritoriul GAL; 

▪ Proiectele depuse vor demonstra că aduc valoare adaugată și răspund nevoilor teritoriului, 

identificate în cadrul SDL; 

▪ Solicitanții vor ilustra în proiectul depus modul de adaptare și detaliere a tematicii generale 

stabilite la nevoile grupului țintă; 

▪ În cadrul acțiunilor propuse, solicitantul va include activități de informare privind tehnologii 

inovative pentru asigurarea participării şi orientării către piaţă și diseminarea informațiilor privind 

obiectivele transversale de mediu, clima si inovare, prevazute în SDL. 

 

8. Criterii de selecție  

▪ Nivel calitativ și tehnic din punct de vedere al curriculei cursului și experiența anterioară a 

trainerilor; 

▪ Metode de implementare eficiente și termene accelerate privind implementarea;   

▪ Relevanţa proiectului faţă de grupul/grupurile ţintă stabilite în proiect. În cadrul proiectului se 

va defini exact grupul ţintă inclus în proiect cât și nevoile de informare ale acestora. Modalităţile 

de identificare și implicare în proiect a persoanelor din grupul/grupurile ţintă sunt realiste  şi 

corespunzătoare contextului local; 
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▪ Relevanța proiectului fața de strategia de dezvoltare a teritoriului GAL Giurgiu Nord. Proiectul 

contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite în cadrul strategiei. Se va prezenta contribuţia 

proiectului la realizarea obiectivelor măsurii M1 / 1A; 

▪ Proiectele depuse vor demonstra valoarea adăugată pentru teritoriul GAL Giurgiu Nord, prin 

modalități noi de a răspunde nevoilor identificate ale grupului  țintă, prezentarea instrumentelor 

inovative în domeniu agricol; 

▪ În cadrul proiectului se propune utilizarea  exemplelor locale, informații privind obiectivele 

transversale de mediu, climă și inovare în ceea ce privește acţiunile de informare și 

demonstrative; 

▪ Eficiența utilizării fondurilor alocate măsurii. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

▪ Acțiunile din cadrul acestei măsuri sunt din categoria operaţiunilor negeneratoare de venit, 

ajutorul public aferent măsurii este de 100% din totatul cheltuielilor eligibile. 

 

10. Indicatori de monitorizare  

▪ Cheltuieli publice totale nerambursabile pentru măsura M 1/1A, sunt în cuantum de  0,00 Euro. 
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FIȘA MĂSURII M2 

 

Denumirea măsurii: Dezvoltarea fermelor mici în vederea deschiderii spre piață 

 

Codul Măsurii: M 2 

Măsura/DI: M 2/2A  

Tipul măsurii: 

  □  INVESTIȚII 

□ SERVICII 

X SPRIJIN FORFETAR 

 

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la 

prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a 

complementarității cu alte măsuri din SDL  

Conform analizei SWOT, agricultura din teritoriul GAL Giurgiu Nord este caracterizată de forme 

tradiţionale de organizare a muncii în exploatații familiale. Dacă ar dispărea agricultura, în multe 

zone terenul ar fi abandonat. Viitorul agriculturii trebuie să se bazeze pe micii agricultori şi, totuşi, 

ei sunt făcuți să dispară în favoarea exploataţiilor agroindustriale mari care sunt mai eficiente și 

produc în cantități industriale. Chiar dacă dezvoltarea economică a teritoriului nu poate fi asigurată 

din activitățile agricole, agricultura este un sector important și cu potențial de dezvoltare pentru 

teritoriul GAL Giurgiu Nord. Agricultorii locali pot aproviziona pe piața locală cu produse de calitate. 

Mulți consumatori din teritoriu preferă produsele agricole locale, și nu pe cele din import. 

Specialitățile tradiționale sunt din ce în ce mai cerute.  Agricultorii trebuie încurajați să-și vândă 

produsele direct consumatorilor în piețele agroalimentare și sa-și prelucreze propriile produse pentru 

a le adăuga valoare adăugată. 

Lipsa resurselor financiare, dificultăţile în accesarea creditelor pentru agricultură, lipsa 

inovației și decalajele tehnologice, sunt factori care împiedică dezvoltarea exploațatiilor mici din 

teritoriu. Sistemul agricol actual nu poate asigura necesarul de produse agro-alimentare pentru piaţa 

internă din teritoriul GAL Giurgiu Nord. Este nevoie de rentabilizarea și profesionalizarea sectorului 

agricol, iar pentru aceasta principala pârghie ce poate fi acţionată vizează creșterea productivităţii 

și orientarea producţiei către piaţă.  

Mulți agricultori au peste 55 de ani și se vor retrage din agricultură la un anumit moment. 

Tinerii din familiile de agricultori, migrează spre oraşe pentru oportunitate economică şi mai multe 

venituri. Singura modalitate prin care mai mulți tineri pot fi atrași să rămână la ţară este ca 

agricultura să devină o sursă de venit. 

Prin această măsura micii fermieri pot beneficia de sprijin financiar pentru dezvoltarea 

exploatațiilor, astfel încât modernizarea îi va ajuta să devină competitivi din punct de vedere 

economic și să aplice tehnici durabile din punct de vedere al mediului. Productivitatea mai mare va 

determina deschiderea spre piață a fermelor mici, valorificarea produselor în cadrul piețelor locale 

și transformarea fermelor mici în întreprideneri agricole viabile. 
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▪ Obiectiv de dezvoltare rurală:  

- Favorizarea competitivității agriculturii; 

 

▪ Obiective specifice ale măsurii:  

- Creșterea volumului producției destinate comercializării la nivel local; 

- Diversificarea produselor cu valoare adăugată; 

- Utilizarea unor practici agricole eficiente și inovative; 

- Îmbunătățirea managementului fermelor mici; 

- Dezvoltarea unor legături între sectorul agroalimentar și turistic. 

▪ Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: P2 - 

Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate 

regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor; 

▪ Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

▪ Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 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 (Art. 5, al. 2, lit. a din Reg. (UE) nr. 1305/2013); 

▪ Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, climă și 

inovare, în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.  

▪ Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M1/ 1ª 

▪ Sinergia cu alte măsuri din SDL: M 3/2B  

 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

Agricultura s-a schimbat de-a lungul istoriei, punându-se accent pe cantitate și mai puțin pe 

calitate. Însă tendința actuală pe teritoriul GAL Giurgiu Nord este consumul de hrană sănătoasă, 

produse tradiționale, care pot fi obținute doar în fermele mici. Prin implementarea acestei măsuri, 

fermele mici din zonă datorită creșterii volumului de producție și orientării spre piață, vor asigura 

consumul intern cu produse locale. Produsele obținute vor fi disponibile în piețele locale, restaurante, 

unități de cazare, unități de procesare înființate la nivel local etc. 

Cunoștințele practice dobândite de către agricultori în cadrul M1 - Sprijin pentru activități 

demonstrative și acțiuni de informare în teritoriul GAL Giurgiu Nord, vor fi aplicate pentru a permite 

gospodărirea durabilă a terenurilor agricole, creșterea calității managementului la nivel de fermă, 

fermierii se vor adapta să reducă consumul de apă în agricultură, să respecte cerințele minime privind 

gestionarea gunoiul de grajd, contribuind astfel la îmbunătățirea condițiilor de viață, mediu și climă. 

Măsura propusă promovează specificul local, nevoile din teritoriu, idei inovative privind tehnologii 

noi corelate cu specificul local, obținerea de produse noi și diversificate, colaborarea cu partenerii 

locali, sporind atractivitatea teritoriul GAL Giurgiu Nord. 

Măsura asigura achiziționarea dotărilor necesare cu scopul alinierii la standarde mai ridicate, a 

eficientizării costurilor și a creșterii veniturilor. De asemenea, prin această măsura se asigura accesul 

la inovare, dezvoltare economică, cu implicare în îmbunătățirea calității vieții, în crearea și păstrarea 
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locurilor de muncă, încurajarea persoanelor să rămâna sau să se întoarcă în mediul rural și să dezvolte 

afaceri în domeniul agricol. 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

▪ HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național 

de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la 

bugetul de stat, cu modificările și completarile ulterioare; 

▪ Regulamentul (CE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatații 

agricole; 

▪ Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea micro-întreprinderilor şi a 

întreprinderilor mici şi mijlocii; 

▪ Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

▪ Reg. (UE) nr. 1303/2013; 

▪ Reg. (UE) nr. 807/2014; 

▪ Reg. (UE) nr. 808/2014. 

▪ Lege Nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu 

modificările  şi completările ulterioare; 

▪ Ordonanță de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către 

persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale cu modificările 

și completările ulterioare. 

▪ Ordin nr. 22/2011 al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale privind reorganizarea Registrului 

fermelor, care devine Registrul unic de identificare, în vederea accesării măsurilor reglementate 

de Politica Agricolă Comună; 

▪ Ordonanță de urgență nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor 

de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor 

 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

▪ Beneficiari direcți 

- Fermierii care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă 

care intră în categoria de fermă mică după definiția dată de regulamentul UE, cu excepția 

persoanelor fizice neautorizate. 

▪ Beneficiari indirecți 

- Populația locală; 

- Entități publice sau private care au în obiectul de activitate activități de 

informare/demonstrative/schimb de experiență și/sau diseminare. 

 

5. Tip de sprijin  

▪ Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor furnizate 

în planul de afaceri. 
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6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

▪ Acțiuni eligibile 

- Sprijinul se acordă pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul 

Planului de Afaceri. Toate cheltuielile propuse prin planul de afacere, inclusiv capital de lucru 

și capitalizarea întreprinderii şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a planului 

de afaceri aprobat, pot fi  eligibile. 

 

▪ Acțiuni neeligibile 

- Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente  

activității  de prestare de servicii  agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităților din 

Economia Națională; 

- În vederea modernizării/ dezvoltării exploataţiei nu sunt permise acţiuni care să prevadă 

cheltuieli cu echipamente sau utilaje second-hand; 

- Nu pot fi finanțate atât din PNDR cât şi din PNA respectiv PNS, aceleaşi tipuri de acţiuni; 

- Cheltuielile neeligibile generale, conform prevederilor din Cap. 8.1 din PNDR. 

 

7. Condiții de eligibilitate  

▪ Investiția prevăzuta în planul de afacere se va realiza în teritoriul GAL Giurgiu Nord; 

▪ Beneficiarii măsurii au domiciliul în teritoriul GAL Giurgiu Nord și sediul  social/punct de lucru în 

teritoriul GAL Giurgiu Nord; 

▪ Beneficiarul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici; 

▪ Beneficiarul măsurii deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între  4.000 

și 7.999 € SO (valoarea producției standard); 

▪ Beneficiarul prezintă un plan de afaceri; 

▪ Beneficiarul nu a beneficiat de sprijin anterior printr-o măsură din PNDR 2014-2020 sau o măsură 

din GAL; 

▪ O exploataţie agricolă nu poate primi sprijin decât o singură dată în cadrul acestei măsuri prin 

strategia de dezvoltare locala GAL Giurgiu Nord, în sensul că exploatația nu poate fi transferată 

între doi sau mai mulți fermieri, beneficiari ai sprijinului prin această măsură;  

▪ 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; 

▪ Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult nouă luni de la data 

deciziei de acordare a sprijinului; 

▪ Beneficiarul măsurii îndeplinește cel puțin una din următoarele condiții, care vor fi verificate în 

momentul finalizării planului de afacere: 

- Este membru într-o cooperativă/grup de producători/asociație și comercializează produsele 

agricole primare sau secundare în cadrul formei asociative; 
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- Beneficiarul măsurii comercializează producția primară proprie într-un lanț scurt alimentar din 

teritoriul GAL Giurgiu Nord (târguri locale, magazine locale, procesatori locali, etc.) în procent 

de minim 5% din valoarea primei tranșe de plată. 

▪ Beneficiarul face dovada participării la activitățile demonstrative și informare din cadrul Măsurii 

M1 la momentul depunerii planului de afacere sau în momentul finalizării planului de afacere; 

▪ Beneficiarul demonstrează în planul de afacere că va utiliza tehnologii și procese inovative, care 

vor avea ca rezultat creșterea competitivității exploatației; 

▪ Beneficiarul demonstrează în planul de afacere că va utiliza cel puțin o acțiune privind protecția 

mediului; 

▪ Beneficiarul își dă acordul pentru transformarea exploatației în locație de referință pentru 

teritoriul GAL Giurgiu Nord și își asumă asigurarea vizibilității exploatației. 

▪ Înaintea solicitării celei de-a doua tranșă de plată, solicitantul face dovada creşterii 

performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în procent de 

minimum 5 % din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării 

implementării planului de afaceri); 

▪ În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, planul de afaceri va prevede 

platforme de gestionare a gunoiului de grajd, sau un alt sistem de gestionare a gunoiului de grajd, 

conform normelor de mediu (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului 

de afaceri). 

 

8. Criterii de selecție  

▪ Beneficiarul realizează investiții în sectorul vegetal sau zootehnic cu potențial de dezvoltare în 

cadrul GAL Giurgiu Nord; 

▪ Beneficiarul măsurii trebuie să dețină calificare în domeniul agricol (în funcție de nivelul de 

educație și/sau calificare în domeniul agricol) la depunerea cererii de finanțare sau se angajează 

să obțină până la solicitarea celei de-a doua tranșe de plată;  

▪ Prioritizarea fermelor de familie; 

▪ Beneficiarul face parte dintr-o formă asociativă recunoscută conform legislației naționale în 

vigoare, cu sediul în teritoriul GAL Giurgiu Nord; 

▪ Beneficiarul demonstrează în planul de afacere modul în care va comercializa produsele obținute 

la nivel de fermă, la nivel local, către populație direct sau alte entități juridice; 

▪ Beneficiarul propune în planul de afacere produse cu valoare adăugată pentru teritoriul GAL 

Giurgiu Nord și investiții inovative sau de protecția mediului pentru obținerea acestor produse; 

▪ Beneficiarul demonstrează în planul de afacere, utilizarea practicilor agricole corecte pentru a 

obţine un consum eficientizat al apei în agricultură; 

▪ Beneficiarul își propune prin planul de afaceri crearea de locuri de muncă. 
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9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

Sprijinul public nerambursabil din totatul cheltuielilor eligibile este de 15.000 de euro pentru 

o exploatație agricolă. Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub formă de primă în 

două tranșe, astfel: 

▪ 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanţare; 

▪ 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de 

afaceri, fără a depăși trei/cinci* ani (perioada de cinci ani se aplică doar la sectorul 

pomicol) de la semnarea deciziei de finanțare. 

Intensitatea sprijinului pentru aceasta măsura va fi de 100%.  

 

10. Indicatori de monitorizare  

▪ Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți: 2; 

▪ Număr locuri de muncă create: 1; 

▪ Numărul de proiecte ce au componente inovative sau de protecția mediului: 1; 

▪ Cheltuielile publice totale nerambursabile pentru măsura M 2/2A, sunt în cuantum de 30.000,00 

Euro. 
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FIȘA MĂSURII M 3 

 

Denumirea măsurii: Sprijin pentru tinerii fermieri care încep pentru prima dată o activitate 

agricolă 

Codul Măsurii: M 3 

Măsura/DI: M 3 /2B 

Tipul măsurii: 

  □  INVESTIȚII 

□ SERVICII 

X SPRIJIN FORFETAR 

 

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la 

prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a 

complementarității cu alte măsuri din SDL  

 

Conform analizei SWOT, în GAL Giurgiu Nord un procent relativ mare exploatații agricole sunt 

fărămițate, majoritatea cu suprafețe cuprinse între 0,1-5 hectare, fiind gospodării neviabile din punct 

de vedere economic. Din cauza lipsei locurilor de muncă sau studiilor cerute pe piață, o parte din 

tinerii din mediul rural rămân în comunitățile din care fac parte pentru a ajuta la efectuarea unor 

activități agricole în cadrul familiei. Producţia agricolă actuală nu este competitivă economic nici din 

punctul de vedere al tehnologiei, şi nici din punctul de vedere al persoanelor cu pregătire în domeniu. 

Producția este caracterizată de un nivel scăzut de diversificare – activităţile agricole din teritoriu se 

concentrează în mare măsură pe cultură mare. Analizând la nivelul zonei, structura de vârstă a 

managementului în cadrul exploatațiilor agricole individuale, se constată că o pondere foarte mare o 

reprezintă șefii de exploatații cu vârsta peste 55 de ani. Având în vedere acestea, la nivelul 

teritoriului GAL Giurgiu Nord se impune luarea de măsuri care să stimuleze ocuparea forței de muncă 

tinere în cadrul exploatațiilor agricole și încurajarea tinerilor pentru preluarea și modernizarea 

fermelor mici. 

Doar exploatațiile mari care au arendat sau concesionat teren agricol în zonă, dețin 

echipamente performante și au modernizat activitatea de producție. Reînnoirea generației șefilor de 

exploatații agricole  devine o necesitate a sectorului agricol, având ca efect atât îmbunatățirea 

competitivității acestuia, cât și îmbunătățirea vieții sociale a comunităților rurale. Fermierii tineri 

prin investiții în exploatații agricole vor obține produse locale de calitate superioară, diversificate, 

vor conștientiza rolul pe care îl joaca agricultura în combaterea schimbarilor climatice și a efectelor 

negative determinate de abandonul terenurilor agricole.  

Rolul jucat de tinerii fermieri este esențial pentru dezvoltarea sustenabilă a agriculturii, 

iar sprijinul acordat prin această măsura va contribui la îmbunătăţirea managementului, la 

creşterea competitivităţii sectorului agricol şi sprijinirea procesului de modernizare și promovarea 

inovației, în conformitate cu cerinţele pentru protecţia mediului, igienă şi bunăstarea animalelor, 

siguranţa la locul de muncă. 
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Pe lângă modernizarea exploatațiilor agricole,  trebuie acordată atenţie menţinerii practicii 

de cultivare ce reprezintă durabilitatea peisajului. Aceasta poate avea o importantă valoare 

agroturistică şi ar putea reprezenta un pachet de programe care ar completa turismul local. 

O altă nececesitate în teritoriu este ca producătorii  agricoli să se asocieze pentru a crea și 

beneficia în comun de infrastructura necesară pentru lucrările agricole, păstrarea, depozitarea 

produselor agricole, procesarea produselor de provenienţă animală. 

▪ Obiectiv de dezvoltare rurală:  

- Favorizarea competitivității agriculturii;  

▪ Obiective specifice ale măsurii:  

- creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă în 

teritoriul GAL Giurgiu Nord; 

- încurajarea asocierii producatorilor agricoli în asociații, cooperative de producție; 

- realizarea investițiilor inovative în agricultură; 

- comercializarea produselor obținute la nivel local; 

- modernizarea și îmbunătățirea performanțelor exploatațiilor Agricole. 

▪ Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: P2 - 

Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate 

regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor; 

▪ Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

▪ Măsura contribuie la Domeniul de intervenție: 2B - Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor 

fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor (Art. 5, al. 2, lit. b din Reg. 

(UE) nr. 1305/2013); 

▪ Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, climă și 

inovare în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).  

▪ Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M1/DI 1A; 

▪ Sinergia cu alte măsuri din SDL: M2/DI 2A. 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

Tinerii fermieri sunt cei care garantează viitorul agriculturii şi tot ei sunt cei care aduc un 

aport esenţial de energie şi idei proaspete în acest sector de activitate. Investiţiile în fermele agricole 

vizează descurajarea intensificării producţiei şi susţinerea tehnologiilor mai prietenoase cu mediul, 

peisajul şi animalele de producţie. Investițiile în agricultură vor genera extinderea întreprinderilor 

mici şi mijlocii complementare agriculturii, prin asigurarea unei producții locale constante.  

Îmbunătăţirea competitivităţii exploataţiilor prin introducerea tehnologiilor noi şi 

performante va conduce la transformarea unui număr mare de astfel de ferme în exploataţii agricole 

viabile. De asemenea, tinerii agricultori vor fi informați privind agricultura ecologică, ca instrument 

important în conservarea naturii din teritoriul GAL Giurgiu Nord. 

Proiectele depuse în cadrul acestei măsuri, vor încuraja asocierea tinerilor fermieri, deoarece 

le dă mai multe posibilități de reușită, posibilitatea să-și valorifice produsele obținute de ei, sprijin 

pentru a accesa fonduri și astfel ar încuraja cât mai mulți tineri să se dezvolte. Organizarea 
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exploatațiilor agricole sub formă juridică, va permite tinerilor fermieri să aiba acces la noi piețe de 

desfacere, altele decât cele locale. 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

▪ HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național 

de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la 

bugetul de stat, cu modificările și completarile ulterioare; 

▪ R (UE) nr. 1307/2013; 

▪ R (UE) nr. 1310/2013; 

▪ R (UE) nr. 1305/2013; 

▪ Recomandarea 2003/361/CE; 

▪ R (CE) nr. 1242/2008; 

▪ R (UE) nr. 1303/2013; 

▪ Actul Delegat (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 1303/2013 

▪ R (UE) nr. 215/2014; 

▪ Legea nr. 346/2004; 

▪ Ordonanță de urgență nr. 44/2008; 

▪ Ordonanța Guvernului nr. 8/2013; 

 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

▪ Beneficiari direcți: 
- 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 și deține cel puțin 50%+1 din acțiuni. 

▪ Beneficiari indirecți: 
- Societate civilă, entități private, entități publice, care au în obiectul de activitate activități 

de informare/demonstrative și/sau diseminare; 
- Populația din teritoriul GAL Giurgiu Nord. 

 

5. Tip de sprijin  

▪ Sprijin la instalare: sprijinul 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  

▪ Acțiuni eligibile 
- Sprijinul se acordă în vederea facilitării stabilirii tânărului fermier în baza Planului de Afaceri 

(PA). Toate cheltuielile propuse în PA, inclusiv capitalul de lucru şi activitățile relevante pentru 
implementarea corectă a PA aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora. 

http://www.galgiurgiunord.ro/
mailto:galgiurgiunord@gmail.com


   

 

 

 

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ GIURGIU NORD 

telefon: 0767.310.849    site: www.galgiurgiunord.ro    email: galgiurgiunord@gmail.com 

 
 

▪ Acțiuni neeligibile 
- Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente  

activității  de prestare de servicii  agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităților din 
Economia Națională;  

- Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente second hand; 
- Nu pot fi finanțate atât din PNDR cât şi din PNA respectiv PNS, aceleaşi tipuri de acţiuni; 
- Cheltuielile neeligibile generale, conform prevederilor din Cap. 8.1 din PNDR. 

 
7. Condiții de eligibilitate  

▪ Investiția se va realiza în teritoriul GAL Giurgiu Nord; 

▪ Solicitanții au domiciliul în teritoriul GAL  Giurgiu Nord; 

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

▪ Solicitantul deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între  8.000 şi 29.999 

S.O. (valoare producție standard); 

▪ Solicitantul prezintă un plan de afaceri; 

▪ Solicitantul deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una dintre 

următoarele condiții: 

▪ Studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară; 

▪ Cunoștințe în domeniul agricol dobândite prin participarea la programe de instruire; 

▪ Angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o perioadă de grație de 

maximum  33 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului, dar nu mai 

mult de ultima tranșă; 

▪ Solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la data instalării; 

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

performanțelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în procent de 

minimum  5 % din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării 

implementării planului de afaceri). 

▪ Beneficiarul va face dovadă deținerii unei ferme mixte (sectorul vegetal și zootehnic) în vederea 

asigurării cu produse locale a populației din teritoriul GAL Giurgiu Nord; 

▪ Beneficiarul măsurii îndeplinește cel puțin una din următoarele condiții, care vor fi verificate în 

momentul finalizării planului de afacere: 

- Este membru într-o cooperativă/grup de producători/asociație și comercializează produsele 

agricole primare sau secundare în cadrul formei asociative; 

- Beneficiarul măsurii comercializează producția primară proprie într-un lanț scurt alimentar GAL 

Giurgiu Nord (târguri locale, magazine locale, procesatori locali, etc.) în procent de minim  5 

% din valoarea primei tranșe de plată. 

▪ Beneficiarul face dovada participării la activitățile demonstrative și informare din cadrul Măsurii 

M1 la momentul depunerii planului de afacere sau în momentul finalizării planului de afacere; 

▪ Beneficiarul demonstrează în planul de afacere că va utiliza tehnologii și procese inovative, care 

vor avea ca rezultat creșterea competitivității exploatației; 
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▪ Beneficiarul demonstrează în planul de afacere că va utiliza cel puțin o acțiune privind protecția 

mediului; 

▪ Beneficiarul își dă acordul pentru transformarea exploatației în locație de referință pentru 

teritoriul GAL Giurgiu Nord și își asuma asigurarea vizibilității exploatației 

 

8. Criterii de selecție  

▪ Comasarea exploatațiilor – numărul exploatațiilor preluate integral; 

▪ Nivelul de calificare în domeniul agricol; 

▪ Sector prioritar: sectorul zootehnic (bovine, apicultură, ovine și caprine) și vegetal 

(legumicultura, inclusiv producția de material săditor, pomicultură și producția de semințe);  

▪ Realizarea investițiilor conform potențialului agricol care vizează zonele cu potențial determinate 

în baza studiilor de specialitate; 

▪ Beneficiarul demonstrează în planul de afacere modul în care va comercializa produsele obținute 

la nivel de fermă, în special la nivel local, către populație direct sau alte entități juridice; 

▪ Beneficiarul propune în planul de afacere produse cu valoare adăugată pentru teritoriul GAL 

Giurgiu Nord, diversificate și investiții inovative pentru obținerea acestor produse; 

▪ Beneficiarul demonstrează în planul de afacere, măsuri pentru protecția mediului; 

▪ Beneficiarul face parte dintr-o formă asociativă în domeniu agricol recunoscută conform legislației 

naționale în vigoare, cu sediul în teritoriul GAL Giurgiu Nord; 

▪ Beneficiarul își propune prin planul de afaceri crearea de locuri de muncă. 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei/cinci ani și este de: 

40.000 de euro pentru exploatațiile între  8.000S.O. și 29.999 S.O. 

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

astfel:  

▪ 75% din cuantumul sprijinului la încheierea 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 încheierea deciziei de finanțare. 

În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate 

proporțional cu obiectivele nerealizate. Implementarea planului de afaceri, inclusiv ultima plată, cât 

și verificarea finală nu vor depăși 5 ani de la decizia de acordare a sprijinului. Perioada de cinci ani 

se aplică doar pentru sectorul pomicol. 

 

10. Indicatori de monitorizare  

▪ Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți: 1; 

▪ Număr de locuri de muncă create: 1; 

▪ Numărul de proiecte ce au componente inovative sau de protecția mediului: 1; 

▪ Cheltuielile publice totale nerambursabile pentru măsura M 3/2B, sunt în cuantum de 40.000,00 

Euro. 
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 FIȘA MĂSURII M 4 

 

Denumirea măsurii: Sprijin pentru înființarea întreprinderilor mici în domeniul non-agricol 

Codul Măsurii 4 

Măsura/DI: M 4/ 6A  

Tipul măsurii: 

  □  INVESTIȚII 

□ SERVICII 

x SPRIJIN FORFETAR 

 

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la 

prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a 

complementarității cu alte măsuri din SDL  

 

Conform analizei SWOT, la nivelul teritoriului GAL Giurgiu Nord foarte mulți locuitori practică 

agricultura pe supfrafețe mici de teren sau în exploatații zootehnice. Deși agricultura reprezintă un 

sector important pentru teritoriul GAL Giurgiu Nord, economia locală nu poate genera suficiente 

resurse doar din agricultură. Agricultura continuă să rămână în urmă ca sector de ocupare a forţei de 

muncă. Populația din teritoriu este nevoită să facă naveta în orașele în care reușesc să-și găsească un 

loc de muncă. Economia teritoriului GAL Giurgiu Nord este dependentă de economia centrelor urbane 

din proximitate și dezvoltarea economică a teritoriului GAL Giurgiu Nord are potenţial ridicat în acest 

sens. Accesul scăzut la finanțare împiedică dezvoltarea unor noi afaceri sau reogranizarea celor 

existente. Întreprinderile locale se confruntă cu lipsa resurselor necesare dezvoltării, investiiții 

reduse în echipamente tehnologice de înaltă performanță, valoare adăugată scăzută, productivitate 

scăzută.  

Activitățile non-agricole constituie o soluție de creștere a veniturilor și a confortului social 

pentru dezvoltarea teritoriului. Sectorul non-agricol se reduce în special la unități comerciale, servicii 

în domeniul construcțiilor, transport sau depozitare realizate de către investitori. Multe afaceri locale 

cu potențial în domeniul non-agricol și care să asigure nevoile de teritoriu nu pot fi realizate din lipsa 

resurselor financiare. 

În vederea creșterii competitivității teritoriului GAL Giurgiu Nord și creării locurilor de muncă 

este foarte important asigurarea masei critice a IMM-urilor, precum şi susţinerea acestora, pentru 

creșterea economică. Existența unui sector terțiar (servicii și comerț) dezvoltat în corelare cu un 

sector direct productiv (secundar sau primar) reprezintă o premisă a dezvoltării locale, care va 

generea creșterea veniturilor populației rurale și va diminua disparitățile existente între mediul rural 

și cel urban. Teritoriul GAL Giurgiu Nord are potențial economic pentru dezvoltarea serviciilor pentru 

populație, unități mici de producție. Activitatea operatorilor economici în domeniul turismului este 

slab dezvoltată, în ciuda potențialului de dezvoltare a agroturismului în zonă, turismului de weekend, 

turismului cultural.  
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Teritoriul GAL Giurgiu Nord atrage constant noi rezidenţi,  se stabilesc specialiști din orașe 

cum ar fi București. Lipsa perspectivelor economice pot fi contracarate de afacerile ce se pot iniția 

și dezvolta și care pot genera de locuri de muncă. 

Scopul măsurii este finanțarea activităților non-agricole, încurajarea firmelor existente în 

domeniul agricol sau în domeniul non-agricol să înceapă o activitate nouă non-agricolă prioritară 

pentru teritoriu, crearea locurilor de muncă. 

 

▪ Obiectiv de dezvoltare rurală:  

- Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunitățiilor rurale, inclusiv 

crearea și menținerea de locuri de muncă; 

▪ Obiective specifice ale măsurii:  

- Dezvoltarea economică a teritoriului GAL Giurgiu Nord; 

- Crearea   și   diversificarea   serviciilor   pentru   populația   rurală   prestate   de   către   

micro-întreprinderi; 

- Crearea de locuri de muncă și creșterea veniturilor populației din teritoriu. 

▪ Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: P6 - 

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

▪ Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

▪ Măsura contribuie la Domeniul de intervenție: 6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a 

dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă (Art. 5, al. 6, lit. a din 

Reg. (UE) nr. 1305/2013); 

▪ Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, climă și 

inovare, în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).  

▪ Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: -  

▪ Sinergia cu alte măsuri din SDL: M5, M6, M7 (DI: 6B) 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

Dezvoltarea activităților non-agricole în teritoriu va genera utilizarea resurselor locale, 

investițiile în economia rurală vor genera locuri de muncă, prin revitalizarea localităților rurale. 

Dezvoltarea unei rețele viabile de întreprinderi mici și mijlocii în mediul rural are și o componentă 

socială marcantă, în sensul stabilizării populației rurale (în primul rând a celei tinere), al eliminării 

navetismului și al utilizării optime a forței de muncă la nivel rural. În același timp, aceste întreprinderi 

au și rolul de a dezvolta economia locală, prin servicii sau producție, adaptate nevoilor locale, 

contribuind prin impozitele plătite la bugetul local, la dezvoltarea economică, culturală și socială a 

teritoriului GAL Giurgiu Nord. Se vor dezvolta servicii care nu sunt asigurate de către autoritățile 

locale sau județene, sau nu sunt suficient de dezvoltate cum ar fi servicii medicale, sociale. Populația 

locală va avea acces la servicii și produse locale competitive.  

Economia teritoriului va deveni mai competitivă, prin existenţa unei infrastructuri de afaceri 

dezvoltate, o piaţă a forţei de muncă competitivă şi activități turistice mai dezvoltate. Toate acestea 
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pot asigura venituri competitive forţelor de muncă calificate și să stopeze fenomenul migraţiei. 

Existenţa unui bun mediu de afaceri va determina creșterea de ansamblu a economiei locale. 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

▪ HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național 

de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la 

bugetul de stat, cu modificările și completarile ulterioare; 

▪ Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2013 privind definirea micro-întreprinderilor și a 

întreprinderilor mici și mijlocii; 

▪ Reg. (UE) 1303/2013; 

▪ Reg. (UE) 1305/2013; 

▪ Reg. (UE)1306/2013; 

▪ Reg. (UE) 1407/2013; 

▪ Ordonanță de Urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către 

persoanele fizice autorizate, întreprinderile și întreprinderile familiale cu modificările și 

completările ulterioare; 

▪ Ordonanța de urgență nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 

național; 

▪ Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/ 2011 privind prevenirea, constatarea  și sancţionarea 

neregulilor apărute în obţinerea  și utilizarea fondurilor europene  şi/sau a fondurilor publice 

naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare; 

▪ Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale – Republicare, cu modificările  și completările 

ulterioare; 

▪ Legislaţia naţională cu incidenţă în domeniile activităţilor neagricole prevăzută în Ghidul 

solicitantului pentru participarea la selecţia SDL. 

 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

▪ Beneficiarii direcți: 

- Fermieri sau membrii unei gospodării agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea 

unei activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de 

PFA);  

- Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi 

neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;  

- Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare 

sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până 

în momentul depunerii acesteia (start-ups). 

 

▪ Beneficiarii indirecți: 

- Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă; 

- Populația care beneficiază de servicii și produse create. 
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5. Tip de sprijin  

▪ Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea înfiinţării de noi activități 

non-agricole în mediul rural pe baza unui plan de afaceri. 

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

▪ Sprijinul se acordă în vederea implementării Planului de Afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse 

în PA, inclusiv capitalul de lucru şi activitățile relevante pentru implementarea corectă a PA 

aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora. Tipurile de operațiuni şi cheltuieli eligibile 

vor fi în conformitate cu Lista codurilor CAEN eligibile pentru finanțare care vor fi prevăzute ca 

anexă la Ghidul Solicitantului 

▪ Domeniile de diversificare acoperite: 

- Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de 

marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; 

activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții 

metalice, mașini utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, producție de 

combustibil din biomasă - ex.: fabricare de peleți) în vederea comercializării, producerea și 

utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte 

integrantă a proiectului etc.;  

-  Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole 

(ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);  

-  Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și 

alimentație publică);  

-  Servicii (ex: medicale, sociale sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; 

consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii 

informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural, 

etc.). 

Solicitantul își poate propune prin proiect activitități aferente mai multor coduri CAEN, in cazul 

în care cuantumul sprijinului aferent codurilor CAEN este diferit, valoarea sprijinului acordat va fi 

corespunzătoare  codului CAEN cu o valoare mai mică. 

▪ Acțiuni neeligibile: 

- Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente 

activității de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităţilor 

Economice Naţionale, precum şi producerea şi comercializarea produselor din Anexa I la Tratat;  

- cheltuielile aferente domeniilor exceptate în conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 

1731/2015, cu modificările și completările ulterioare. 

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

7. Condiții de eligibilitate  

▪ Să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

▪ Să prezinte un Plan de Afaceri pentru desfasurarea activităţilor non-agricole; 

http://www.galgiurgiunord.ro/
mailto:galgiurgiunord@gmail.com


   

 

 

 

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ GIURGIU NORD 

telefon: 0767.310.849    site: www.galgiurgiunord.ro    email: galgiurgiunord@gmail.com 

 
▪ Sediul social sau punctul/punctele de lucru în care se va desfășura activitatea pentru care se 

solicită finanțare trebuie sa fie situate în teritoriul GAL Giurgiu Nord, iar activitatea va fi 

desfășurată în teritoriul GAL; 

▪ Implementarea Planului de Afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data 

deciziei de acordare a sprijinului; 

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

măsură; 

▪ Beneficiarul își dă acordul pentru transformarea întreprinderii în locație de referință 

pentru teritoriul GAL Giurgiu Nord și își asuma asigurarea vizibilității întreprinderii; 

▪ Beneficiarul care va desfășura activități de producție se obligă să folosească resurse locale 

românești (nu din import), în proporție de minim  10%; 

▪ Beneficiarul care va desfășura activități de producție se obligă să comercializeze produsele proprii 

la nivel local (târguri locale, magazine locale, direct de la producător, etc.) în procent de minim  

5% din valoarea primei tranșe de plată; 

▪ Beneficiarii care vor depune proiecte pentru prestări servicii, vor demonstra în planul de afacere 

că sunt adresate populației din teritoriul GAL în proporție de minim  15%; 

▪ Beneficiarul va utiliza un sistem/procedeu inovator  în procesul de producție prezentat în planul 

de afacere 

Alte angajamente: 

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

activităților comerciale prin producția comercializată sau prin activitățile prestate, în procent de 

minimum  5 % din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării 

implementării planului de afaceri); 

 

8. Criterii de selecție  

▪ Realizare investiții în domenii de activitate din sectoare cu potențial de creștere la nivel local și 

importanță economică pentru teritoriul GAL Giurgiu Nord; 

▪ Solicitantul propune în planul de afacere dezvoltarea unor produse/prestarea de servicii cu 

caracter local; 

▪ Solicitantul propune în planul de afacere, investiții ce vizează inovare/diversificare de 

produs/serviciu/proces; 

▪ Proiecte ce vizează măsuri de asigurare a egalității de șanse și tratament prin angajarea de 

persoane din categorii defavorizate; 

▪ Solicitantul propune în planul de afacere măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător 

și de creștere a eficienței energetice, prin: utilizarea surselor regenerabile de energii; 

retehnologizarea și/sau înlocuirea echipamentelor cu unele mai eficiente energetic;  

▪ Proiecte ce vizează dezvoltarea agroturismului. 
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9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R(CE) nr. 1407/2013 cu privire la 

sprijinul de minimis, nu va depăşi 200.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.  

Cuantumul sprijinului este de 50.000 de euro. Sprijinul se va acorda sub formă de primă în 

două tranșe, astfel:  

▪ 70% din cuantumul sprijinului după semnarea Contractului de Finanțare;  

▪ 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția respectării Planului de Afaceri, fără 

a depăși cinci ani de la încheierea Contractului de Finanțare.  

Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 5 ani și include controlul 

implementării corecte precum și plata ultimei tranșe. 

În cazul neîndeplinirii corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate 

proporțional cu obiectivele nerealizate. 

 

 

10. Indicatori de monitorizare  

▪ Număr total de întreprinderi sprijinite/create: 6; 

▪ Numărul de locuri de muncă create:  4;  

▪ Numărul de proiecte ce au componente inovative sau de protecția mediului: 2; 

▪ Cheltuielile publice totale nerambursabile pentru măsura M 4/6A, sunt în cuantum de 

550.000,00 Euro. 
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FIȘA MĂSURII M 5 

Denumirea măsurii: Dezvoltarea infrastructurii sociale prin proiecte integrate în teritoriul GAL 

 

Codul Măsurii: M 5        

 Măsura /DI: M 5/ 6B 

Tipul măsurii:    x  INVESTIȚII  

     □ SERVICII  

     □ SPRIJIN FORFETAR 

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la 

prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a 

complementarității cu alte măsuri din SDL  

Conform analizei SWOT și analizei diagnostic, infrastructura serviciilor sociale nu este suficient 

de dezvoltată la nivelul teritoriul GAL Giurgiu Nord. Problemele sociale și educaționale ale 

comunității, în special în rândul populației cu venituri scăzute sunt datorate lipsei locurilor de muncă, 

șomaj, venituri mici, condiții de locuit precare, îngrijire inadecvata a sănătății,  bariere în accesul la 

învățămînt, cultura, sport, petrecerea timpului liber, abandonul școlar. 

Majoritatea serviciilor sociale sunt concentrate în mediul urban, iar autoritățile publice locale 

sunt singurele care susține serviciile sociale din teritoriu. Resursele bugetare la nivel local sunt 

limitate și direcționate spre investițiile în infrastructura de bază. Toate aceste probleme exercită o 

presiune asupra serviciilor sociale din teritoriu, determinând creșterea ratei mortalității, a slabei 

prezervări a sănătății, dar și lipsei perspectivelor de acces la astfel de servicii pe viitor. Categoriile 

de persoane cele mai afectate sunt persoanele vârstnice, persoanele cu dizabilități, tinerii 

defavorizați, persoanele de etnie romă. 

Scopul acestei măsuri este îmbunătățirea calității și capacității infrastructurii serviciilor 

sociale acordate, prin sprijinirea dezvoltării echilibrate a acestora pe întreg teritoriul GAL Giurgiu 

Nord, pentru asigurarea unui acces egal al cetățenilor la astfel de servicii, creșterea gradului de 

furnizare a serviciilor sociale/educaționale. Dezvoltarea socială va diminua decalajele care persistă 

încă între mediul rural şi cel urban prin oferirea unor servicii sociale de calitate. 

În teritoriu sunt necesare măsuri integrate pentru incluziune socială și combatearea saraciei, 

măsuri privind investiții în servicii de sănatate, sociale, construcția/reabilitarea/dotarea 

infrastructurii antepreșcolare (creșe), centre pentru persoane cu nevoi speciale, combaterea 

fenomenului de părăsire timpurie a școlii, programe extrașcolare pentru copii, îmbunătățirea 

serviciilor de sănătate și creșterea numărului de persoane care au acces la aceste servicii, sprijinirea 

dezvoltării de servicii sociale precum și servicii comunitare integrate furnizate la nivelul comunitatii.  

Se impune ca abordarea la nivel comunitar să fie integrată și orientată pe nevoile comunității. 

Proiectele integrate sunt cele care includ activități combinate din domenii precum: educație 

(educația timpurie de nivel antepreșcolar și preșcolar, învățământ primar și secundar, inclusiv a doua 

șansă şi reducerea părăsirii timpurii a școlii), ocupare, locuire, furnizarea de servicii (sociale/ 

medicale/ medico-sociale), inclusiv prin susținerea prezenței și activității asistenților sociali, 
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asistenților medicali comunitari, mediatorilor școlari și sanitari (inclusiv romi), însoțitorilor 

persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane cheie pentru furnizarea acestor servicii.  

 

▪ Obiectiv de dezvoltare rurală:  

- Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunitățiilor rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. 

 

▪ Obiective specifice ale măsurii:  

- Îmbunătățirea calității vieții; Creșterea numărului de locuitori din teritoriul GAL care 

beneficiază de infrastructură socială îmbunătățită; Diversificarea serviciilor sociale oferite. 

▪ Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: P6 - 

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

▪ Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

▪ Măsura contribuie la Domeniul de intervenție: 6B - Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 

(Art. 5, al. 6, lit. b din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

▪ Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, climă și 

inovare în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013).  

▪ Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: -  

▪ Sinergia cu alte măsuri din SDL: M4, M6, M7 (DI: 6A, 6B) 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

Sprijinul acordat prin această măsură va crea condiții favorabile pentru creșterea calitatății 

serviciilor sociale oferite, furnizarea unor servicii noi sau îmbunătățite, creșterea numărului de 

utilizatori, îmbunătățirea dotărilor. Va crește nivelul de satisfacție a utilizatorilor față de serviciile, 

spațiile și utilitățile oferite. Investițiile în infrastructura socială și educațională vor putea preveni o 

serie de probleme la nivelul teritoriului. 

Creşterea calităţii educaţiei şi a infrastructurii în ciclul preşcolar poate reprezenta un stimul 

pentru păstrarea comportamentului demografic, când tinerii părinţi vor conştientiza faptul că sunt 

sprijiniţi în creşterea şi educarea copiilor. 

Pe termen lung se va reduce în mod semnificativ presiunea exercitată asupra sistemului de 

asistenţă socială și sistemului educațional, prin reducerea abandonului școlar în rândul copiilor, 

îmbunătățirea nivelui de instruire, acces la activități recreative, de supraveghere, condiții de trai 

mai bune pentru persoanele vârstnice singure și persoanele cu dizabilități. În Ghidul măsurii se va 

preciza că toate proiectele să țină cont de specificul local și de nevoile identificate și transpuse în 

SDL și să fie complementare criteriilor de eligibilitate specifice POCU - CPP aferente Axei prioritare 

5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității; Obiectivul tematic 9: Promovarea 

incluziunii sociale, combaterea saraciei și a oricarei forme de discriminare; Prioritatea de investiții 

9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității; Obiectivul specific 5.2:  

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile 
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marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea 

de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC. 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

▪ HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național 

de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la 

bugetul de stat, cu modificările și completarile ulterioare; 

▪ R(UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare 

regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare 

rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor 

dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, 

Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a R (CE) 

nr. 1083/2006 al Consiliului; 

▪ R (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 1303/2013; 

▪ R (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R (UE) Nr. 1305/2013; 

▪ Hotărârea Guvernului nr. 866/2008 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale 

pentru care se asigură pregatirea din învățământul preuniversitar precum și durata de școlarizare; 

▪ Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor;  

▪ Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale - republicată, cu modificările și completările 

ulterioare;  

▪ Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Legea nr. 143/2007 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității asezămintelor 

culturale, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 pentru probarea Strategiei Guvernului Romaniei de incluziune 

a  cetățenilor români aparținând  minorității rome pentru perioada 2015-2020, cu modificările și 

completările ulterioare;  

▪ Hotărârea Guvernului nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei Naționale privind incluziunea 

socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020;   

▪ Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum 

și a regulamentelor-cadru de organizare și functionare a serviciilor sociale;   

▪ Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 1372/2010 privind aprobarea 

Procedurii de autorizare a unităților protejate;   

▪ Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale și administrației publice nr. 189/2013 

pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului 

urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 

051/2000";   

▪ Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1838/2014 

privind aprobarea liniilor de subvenționare prioritare în domeniul asistenței sociale pentru anul 

2015, respectiv unitățile de asistență socială și capitolele de cheltuieli pentru care asociațiile și 

fundațiile pot solicita subvenții de la bugetul de stat, pentru anul 2015, în baza prevederilor Legii 
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nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate 

juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială;  

▪ Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 424/2014 

privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditării furnizorilor de servicii sociale;  

▪ Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 2126/2014 

privind aprobarea Standardelor minime de calitatea pentru acreditarea serviciilor sociale 

destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adapost, tinerilor care au părăsit sistemul de 

protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru 

serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale;   

▪ Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 31/2015;   

▪ Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 67/2015 privind 

aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 

persoanelor adulte cu dizabilități;   

▪ Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr.1343/2015 

privind aprobarea Instrucțiunilor de completare a fișelor de autoevaluare pentru serviciile sociale 

din domeniul protecției victimelor violenței în familie. 

▪ Hotărârea nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi 

a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de 

întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale. 

 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

▪ Beneficiarii direcți:  

- Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare; 

- ONG-uri definite conform legislației în vigoare; 

- Parteneriat între autoritatea publică locală și un furnizor de servicii sociale; 

- Furnizorii de servicii sociale; 

- Grupul de Acțiune Locală - în cazul în care nici un alt solicitant nu-și manifestă interesul și se 

aplică măsuri de evitare a conflictului de interese. 

▪ Beneficiarii indirecți: 

- Populația din teritoriul GAL Giurgiu Nord care beneficiază de servicii îmbunătățite. 

 

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. 
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6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

▪ Acțiuni eligibile: 

- înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a infrastructurii de tip after-

school, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul 

în care expertiza tehnică o recomandă; 

- dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale - investiții în reabilitarea/modernizarea 

/extinderea/dotarea centrelor comunitare de intervenție integrată, a infrastructurii de servicii 

sociale fără componentă rezidențiala (centre de zi, centre „respiro”, centre de consiliere 

psihosocială, centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu etc.) 

- actiuni materiale si imateriale care conduc la construirea sau reconstruirea, modernizarea, 

reabilitarea, extinderea, dotarea centrelor sociale/infrastructuri sociale, pentru servicii 

sociale prevazute in HG 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum 

si a regulamentelor–cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale, cu exceptia 

serviciilor sociale cu cazare pe timp nedeterminat (infrastucturii de tip rezidential). 

- investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri sociale la 

scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei provenite din surse regenerabile și al 

economisirii energiei; 

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

 

▪ Acțiuni neeligibile: 

- cheltuielile cu achiziționarea de bunuri și echipamente „second hand”;  

- cheltuieli  efectuate  înainte  de  semnarea  contractului  de  finanțare  a  proiectului  cu 

excepția 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;  

- 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;  

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

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

subvenții  pentru  dobândă sau  a  unei  subvenții  pentru  comisioanele  de garantare;  

- achiziționarea de terenuri neconstruite și de terenuri construite;  

- taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul   

legislației naționale   privind   TVA‐ul   sau   a   prevederilor   specifice  pentru instrumente 

financiare;  

- contribuția în  natură, Costuri  privind  închirierea  de  mașini,  utilaje,  instalații și 

echipamente;  
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- costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie; 

- Cheltuieli neeligibile generale, conform prevederilor din Cap. 8.1 din PNDR 2014-2020. 

 

7. Condiții de eligibilitate  

▪ Investiția să se realizeze în teritoriul GAL Giurgiu Nord; 

▪ Investiția trebuie să demonstreze oportunitatea și necesitatea socio-economică prin intermediul 

Memoriului justificativ/ Studiului de fezabilitate;  

▪ Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  

▪ Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiţiei pe o perioadă 

de minim 5 ani de la ultima plată;  

▪ 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 măsură; 

▪ 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; 

▪ Solicitantul trebuie sa se angajeze ca va asigura sustenabilitatea proiectului depus in cadrul 

masurii din surse proprii sau din alte surse de finantare, precum accesarea Axei 5, Obiectivul 

specific 5.2. din cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020; 

▪ Proiectele vor asigura funcționarea prin operaționalizarea infrastructurii de către o entitate 

acreditată ca furnizor de servicii sociale, care trebuie dovedită la depunerea proiectului/cererii 

de finanțare; 

▪ Beneficiarul proiectului va demonstra în memoriul justificativ/studiul de fezabilitate  că investiția 

propusă la nivel local deservește  și beneficari indirecți la nivelul comunei din teritoriu; 

▪ Investițiile propuse de către beneficiari să fie adresate grupurilor vulnerabile identificate în cadrul 

SDL, teritoriul GAL Giurgiu Nord și fișa măsurii. 

 

8. Criterii de selecție  

▪ Proiectul creează locuri de muncă;  

▪ Proiecte care deservesc localități cu o populație cât mai mare;   

▪ Proiecte care deservesc cât mai mulţi locuitori;   

▪ Proiecte care deservesc mai multe comune;  

▪ Gradul de sărăcie a zonei în care va fi implementat proiectul;  

▪ Proiectul conține componente inovative social;  

▪ Proiectul conține componente de promovare a egalității dintre bărbați și femei și a integrarii de 

gen, cât și prevenirea oricărei discriminări pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau 

convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală sau de protecția mediului;  

▪ Investiția vizează proiectele integrate sunt cele care includ activități combinate din domenii 

precum: educație, ocupare, locuire, furnizarea de servicii (sociale/medicale/ medico-sociale). 
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9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

Sprijinul public nerambursabil al unui proiect este de minim 5.000 euro si maxim 30.000 euro. 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este astfel:  

- pentru operatiunile generatoare de venit: 90%; 

- pentru operatiunile generatoare de venit cu utilitate public: 100%; 

- pentru operatiunile negeneratoare de venit: 100%. 

 

10. Indicatori de monitorizare  

▪ Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri sociale îmbunătățite: 55; 

▪   

▪ Cheltuielile publice totale nerambursabile pentru măsura M 5/6B, sunt de 30.0000  Euro. 
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 FIȘA MĂSURII M 6 

 

Denumirea măsurii: Dezvoltare locală a satelor în teritoriul GAL 

 

Codul Măsurii M 6 

Măsura/DI: M6/ 6B  

Tipul măsurii: 

  x  INVESTIȚII 

□ SERVICII 

□ SPRIJIN FORFETAR 

 

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la 

prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a 

complementarității cu alte măsuri din SDL  

 

Din analiza teritoriului și analiza SWOT a rezultat un deficit în ceea ce privește dezvoltarea 

infrastructurii şi a serviciilor de bază în localitățile din teritoriu. Dezvoltarea şi modernizarea 

infrastructurii este condiţia esenţială pentru progresul şi prosperitatea teritoriului GAL Giurgiu Nord. 

Deoarece existenţa unei infrastructuri adecvate este baza creşterii economice, atragerii investiţiilor 

străine în localitate, trebuie acordată o atenţie deosebită dezvoltării acesteia. Infrastructura 

influenţează toate sectoarele economiei, calitatea ei nesatisfăcătoare fiind o piedică în calea 

dezvoltării activităților non-agricole, turismului, oferirii serviciilor publice de calitate în domeniul 

educaţiei, sănătăţii etc.  

Dezvoltarea şi diversificarea economiei locale, asigurarea unui nivel ridicat de trai pentru 

populația din teritoriul GAL Giurgiu Nord, este condiţionată de modernizarea şi dezvoltarea 

infrastructurii de transport și comunicaţii, spațiilor publice pentru recreere și petrecerea timpului 

liber, bazelor sportive multifuncționale, extindere/dotarea școlilor și gradinițelor, investiții în 

renovarea/modernizare/dotarea spațiilor de desfăşurare a evenimentelor culturale şi aşezămintelor 

culturale, spaţiilor pietonale, amenajarea spaţiilor verzi, amenajarea zonelor pentru bicicliști, 

crearea unor zone de desfacere a produselor agroalimentare locale, extinderea reţelelor de 

alimentare cu apă şi canalizare, management integrat al deşeurilor, creșterea nivelului de siguranță 

prin iluminat public și monitorizare video.  

O importanță deosebită se va acorda promovării tradiţiilor, activităților culturale, care au 

rolul de a întări viaţa comunitară. Organizarea evenimentelor culturale depinde de resursele 

financiare și dotările din căminele culturale.  

 Măsura propusă va contribui va asigurarea unui nivel de trai ridicat pentru populația din 

teritoriul GAL Giurgiu Nord.  

 

▪ Obiectiv de dezvoltare rurală:  
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- Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunitățiilor rurale, inclusiv 

crearea și menținerea de locuri de muncă; 

 

▪ Obiective specifice ale măsurii:  

- Reducerea sărăciei și îmbunătățirea calității vieții; 

- Îmbunătățirea accesului la serviciile publice de bază pentru populația din teritoriul GAL Giurgiu 

Nord; 

- Creșterea numărului  de locuitori din teritoriul GAL Giurgiu Nord care beneficiază de servicii 

îmbunătățite; 

- Reducerea disparităților dintre zonele rurale din cadrul teritoriului și zonele urbane învecinate; 

▪ Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: P6 

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

▪ Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 
▪ Măsura contribuie la Domeniul de intervenție: 6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 

(Art. 5, al. 6, lit. b din Reg. (UE) nr. 1305/2013); 

▪ Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:  mediu, clima și 

inovare în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

▪ Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: -  

▪ Sinergia cu alte măsuri din SDL: M4, M5, M7 (DI: 6A, 6B) 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

Proiectele depuse în cadrul acestei măsuri vor avea un impact pozitiv la nivelul teritoriului 

prin îmbunătățirea accesibilității la servicii de bază,  creșterea atractivității teritoriului pentru 

locuitori, îmbunătățirea condițiilor de trai al celor care locuiesc în teritoriul GAL Giurgiu Nord prin 

amenajarea zonelor pentru petrecerea timpului liber - zone de reecrere, terenuri de sport, spații de 

joacă, creșterea eficienței iluminatului public, lărgirea gamei de servicii culturale oferite către 

populația locală, diversificarea serviciilor oferite, creșterea atractivității teritoriului pentru 

potențialii investitori. Acești factori vor contribui la creșterea economică a teritoriului, precum și la 

atingerea unui echilibru teritorial, social și economic pentru localitățile din teritoriu. 

Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor publice înseamnă un stil de viață mai sănătos pentru 

populația din teritoriu și siguranță publică, creșterea gradului de atractivitate al teritoriului. 

Creșterea calităţii vieţii culturale prin extinderea şi susţinerea infrastructurii culturale şi 

diversificarea ofertei culturale, prin dotarea corespunzătoare. Diversificarea tipurilor de ofertă şi a 

formelor de expresie artistică, inclusiv prin susţinerea proiectelor care vizează organizarea de 

festivaluri, concursuri de creaţie şi de interpretare la nivel naţional, regional şi local; 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

▪ HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național 

de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la 

bugetul de stat, cu modificările și completarile ulterioare; 
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▪ R(UE) nr. 1303/2013; 

▪ R (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 1303/2013; 

▪ R (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R (UE) Nr. 1305/2013; 

▪ Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare;  

▪ Hotărârea Guvernului nr. 866/2008 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale 

pentru care se asigură pregătirea din învățământul preuniversitar precum și durata de școlarizare; 

▪ Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale - republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

▪ Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea şi funcționarea creșelor;  

▪ Legea  nr.  422/2001  privind  protejarea  monumentelor  istorice,  cu  modificările și completările 

ulterioare;  

▪ Legea nr 489/2006 privind libertatea religiei și regimul general al cultelor – republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;   

▪ Ordonanța nr.  26/2000  cu  privire  la  asociații și  fundații,  cu  modificările și completările 

ulterioare;  

▪ Ordinul nr. 2260 din 18 aprilie 2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare și 

inventariere a monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare;  

▪ Legea nr.  143/2007 privind înființarea, organizarea şi desfășurarea activității așezămintelor 

culturale, cu modificările și completările ulterioare. 

 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

▪ Beneficiari direcți:  

- Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare; 
- ONG‐uri‐pentru investiții în infrastructura educațională  (grădinițe, etc);  
- ONG-uri definite conform legislației în vigoare. 

▪ Beneficiari indirecți: 

- Populația din teritoriul GAL Giurgiu Nord care beneficiază de servicii îmbunătățite. 
 

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 in conformitate cu art. 45(4) si art. 

63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile  

▪ Acțiuni eligibile: 

- Înființarea, amenajarea spațiilor publice de recreere pentru populația rurală (parcuri, spații 

de joacă pentru copii, terenuri de sport – inclusiv sali de sport, piste de biciclete etc.) 

- Renovarea clădirilor publice și amenajarea de piețe, spații pentru organizarea de târguri etc. 

- Achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru dotarea serviciilor publice locale (de 

deszăpezire, întreţinere spaţii verzi etc.); 
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- Înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor din afara incintei 

școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă;  

- Îmbunățirea siguranței publice prin inființarea și/sau modernizarea rețelelor de iluminat public 

și sisteme de monitorizare video; 

- Modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale; 

- 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; 

▪ Acțiuni neeligibile: 

- Cheltuieli neeligibile generale conform Cap. 8.1 din PNDR 2014-2020. 

 
7. Condiții de eligibilitate  

▪ Investiția să se realizeze în teritoriul GAL Giurgiu Nord; 

▪ Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  

▪ 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 măsură; 

▪ Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General; 

▪ Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiţiei pe o perioadă 

de minim 5 ani de la ultima plată;  

▪ Investiția trebuie să demonstreze oportunitatea și necesitatea socio-economică prin intermediul 

Memoriului justificativ/Studiului de fezabilitate; 

▪ Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare 

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

▪ Beneficiarul proiectului va demonstra în memoriul justificativ/studiul de fezabilitate  că investiția 

propusă la nivel local deservește minim 20% din beneficarii indirecți la nivelul comunei din 

teritoriu; 

▪ Solicitantul nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară în ultimii 5 ani; 

▪ Investiția demonstrează utilitate și crează plus valoare pentru comunitatea din teritoriul GAL 

Giurgiu Nord. 

 

8. Criterii de selecție  

▪ Proiecte realizate în parteneriat;  

▪ Proiecte cu impact micro-regional;   

▪ Proiecte care deservesc localități cu o populație cât mai mare;  

▪ Exploatarea resurselor de energie regenerabilă;  

▪ Proiectul conține componente inovative sau de protecția mediului;  

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

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 
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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 public nerambursabil minim al unui proiect este de 5.000 de euro și maxim 100.000 

euro.  

Intensitatea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este astfel:  

- pentru operatiunile generatoare de venit : 90%; 

- pentru operatiunile generatoare de venit cu utilitate publica: 100%; 

- pentru operatiunile negeneratoare de venit: 100%.  

 

10. Indicatori de monitorizare  

▪ Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 1300; 

▪ Nr. de comune sprijinite: 3; 

▪ Numărul de proiecte ce au componente inovative sau de protecția mediului: 1; 

▪ Cheltuielile publice totale nerambursabile pentru măsura M6/6B, sunt în cuantum de  

470.249,21 587.109,31 Euro. 
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FIȘA MĂSURII M 7 

 

Denumirea măsurii: Susținerea incluziunii sociale pentru populația romă din teritoriul GAL  

 

Codul Măsurii M 7 

Măsura/DI: M7 / 6B  

Tipul măsurii: 

  x  INVESTIȚII 

□  SERVICII 

□  SPRIJIN FORFETAR 

 

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la 

prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a 

complementarității cu alte măsuri din SDL  

 

Măsura propusă va contribui la incluziunea socială și reducerea numărului de persoane expuse 

riscului de sărăcie în rândul cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome printr-o abordare 

integrată, un proces planificat, urmat de implementarea unor proiecte specifice. Măsura urmărește 

dezvoltarea infrastructurii rurale, educaționale, sociale și culturale în comunitățile de romi din 

teritoriul GAL Giurgiu Nord. 

Conform analizei SWOT și analizei diagnostic, minoritatea romă din teritoriul GAL Giurgiu Nord 

se confruntă cu multiple probleme, cum ar fi: sărăcia, lipsa educaţiei, abandon școlar, lipsa locurilor 

de muncă, probleme de sănătate, lipsa locuinţelor, migrația externă, şomajul, discriminarea etc. 

Gospodăriile din mediul rural sunt mai sărace decât în mediul urban.  

Autoritățile locale precum şi societatea civilă joacă un rol determinant în procesul de 

dezvoltare socială, contribuind la îmbunătăţirea situaţiei romilor. Excluziunea socială afectează 

populaţia de romi. Aceasta este strâns legată de sărăcie, însă presupune, pe lângă aceasta, mult mai 

multe probleme: lipsa oportunităţilor, inegalitate de şanse şi interzicerea accesului în diferite reţele 

sociale, economice şi culturale. Șansele de angajare sunt reduse datorită lipsei calificării, iar 

meseriile tradiţionale ale romilor sunt relativ modest remunerate şi din ce în ce mai puţin căutate 

(lăutari, argintari, fierari, cărămidari) Transmiterea cunoştinţelor legate de aceste meserii au fost 

preluate din generaţie în generaţie și este important promovarea și păstrarea lor. În domeniul 

cultural, se impune păstrarea și dezvoltarea patrimoniului imaterial - artele spectacolului, 

meşteşuguri tradiţionale, sărbători, festivaluri, prin participarea populaţiei la activităţile culturale, 

aspiraţia către egalitatea accesului la cultură şi înţelegerea faptului că sectorul cultural poate avea 

efecte economice şi sociale benefice.  

Îmbunătățirea infrastructurii locale și sociale în comunitățile de romi prin proiecte la nivel de 

GAL, va spori efeciența măsurilor implementate în teritoriu până în prezent prin programe naționale 

sau județene, prin abordare integrată și inițiative locale. 
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Consolidarea coeziunii sociale este realizabilă prin două modalităţi: asigurarea egalităţii de 

şanse şi extinderea serviciilor publice. Asigurarea egalităţii de şanse poate deveni realitate prin 

integrarea socială şi economică a romilor şi a altor grupuri defavorizate, extinderea serviciilor sociale, 

astfel încât să se diminueze discrepanţele sociale. 

Măsura va contribui la reducere a numărului persoanelor rome expuse riscului de sărăcie și 

excluziune socială. Măsura se diferențiază de măsurile similare existente În POCU 2014 - 2020, 

propunând criterii de selecție care să sprijine intiațivele societății civile, autorităților locale și 

întreprinderilor sociale din teritoriu de a rezolva problemele sociale prin soluții locale, identificate 

la nivel de comunitate cu populație romă semnificativă, prin crearea unei rețele de proiecte finanțate 

în cadrul acestei măsuri. 

  

▪ Obiectiv de dezvoltare rurală:  

- Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunitățiilor rurale, inclusiv 

crearea și menținerea de locuri de muncă; 

▪ Obiective specifice ale măsurii: 

- reducerea sărăciei și îmbunățirea calității vieții; 

- creșterea nivelului de incluziune socială și educațională;  

- păstrarea și afirmarea identității culturale; 

▪ Măsura contribuie la prioritatea/prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: P6 - 
Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale; 

▪ Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

▪ Măsura contribuie la Domeniul de intervenție: 6B - Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale 

(Art. 5, al. 6, lit. b din Reg. (UE) nr. 1305/2013); 

▪ Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: mediu, climă și 
inovare în conformitate cu art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013). 

▪ Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: -  

▪ Sinergia cu alte măsuri din SDL: M4, M5, M6 (DI:6A, 6B). 

 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

Proiectele depuse în cadrul acestei măsuri vor diminua sau elimina parțial problemele 

identificate în comunitățile din teritoriul GAL cu populație semnificativă de romi, printr-o abordare 

integrată, având ca prioritate păstrarea, afirmarea şi dezvoltarea identităţii culturale (limbă, 

obiceiuri, patrimoniu etc.) a romilor, incluziunea educaţională şi creşterea egalităţii de şanse 

educaţionale pentru toţi, reducerea cazurilor de discriminare şi segregare şcolară pe baze etnice, 

reducerea abandonului școlar, dezvoltarea infrastructurii de bază, educaționale și sociale, 

parteneriatul permanent cu societatea civilă în toate etapele de intervenţie publică, intervenţie 

adaptată particularităţilor sociale care caracterizează comunitatea romă din teritoriul GAL Giurgiu 

Nord.  

Proiectele propuse vor include soluții inovative pentru incluziunea socială și combaterea 

sărăciei cum ar fi: crearea și consolidarea de parteneriate relevante pentru soluționarea problemelor 

cu care se confruntă comunitățile marginalizate/persoanele aflate în risc de sărăcie/persoanele 
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aparținând grupurilor vulnerabile; metode inovative de implicare activă a membrilor comunității în 

operațiunile sprijinite, inclusiv pentru depășirea barierelor de ordin moral sau care țin de cutumele 

din societate/etnice; valorificarea oportunităților locale în identificarea soluțiilor propuse, activități 

și inițiative care vizează promovarea egalității de șanse. 

Inovarea socială are o importanță deosebită, mai ales în contextul inițiativelor din domeniul 

incluziunii sociale și a combaterii sărăciei în comunitățile de romi, având în vedere faptul că acestea 

vizează cu prioritate comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială. 

Rezultatele așteptate sunt îmbunătățirea condițiilor de trai și creșterea veniturilor, incluziune 

socială în comunitățile de romi marginalizate aflate în risc de sărăcie. 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

▪ HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național 

de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la 

bugetul de stat, cu modificările și completarile ulterioare; 

▪ R(UE) nr. 1303/2013; 

▪ R (UE) nr. 480/2014 de completare a R (UE) nr. 1303/2013; 

▪ R (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R (UE) Nr. 1305/2013; 

▪ Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;  

▪ Hotărârea Guvernului nr. 866/2008 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale 

pentru care se asigură pregatirea din învățământul preuniversitar precum și durata de școlarizare; 

▪ Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale - republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

▪ Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor;  

▪ Legea  nr.  422/2001  privind  protejarea  monumentelor  istorice,  republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

▪ Legea nr 489/2006 privind libertatea religiei si regimul general al cultelor – republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

▪ Ordonanța nr.  26/2000  cu  privire  la  asociatii si  fundatii,  republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

▪ Ordinul nr. 2260 din 18 aprilie 2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare și 

inventariere a monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Legea nr.  143/2007 privind  înființarea,  organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor 

culturale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

▪ Beneficiari direcți:  

- Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare; 
- ONG-uri definite conform legislației în vigoare. 
- Parteneriat între autoritatea publică locală și un furnizor de servicii sociale; 
- Furnizorii de servicii sociale; 
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- Grupul de Acțiune Locală Giurgiu Nord - în cazul în care nici un alt solicitant nu-și manifestă 

interesul și se aplică măsuri de evitare a conflictului de interese. 
▪ Beneficiari indirecți: 

- Populația de etnie romă din teritoriul GAL Giurgiu Nord; 
- Populația defavorizată din teritoriul GAL Giurgiu Nord. 

 

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  

▪ Acțiuni eligibile: 

- Înființarea, amenajarea spațiilor publice de recreere pentru populația rurală din comunitățile 

de romi (parcuri, spații de joacă pentru copii, terenuri de sport etc.); 

- Modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale în comunitățile cu populație 

majoritară a minorității rome; 

- Amenajarea de spații pentru organizarea de târguri, evenimente publice etc.; 

- Înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor din afara incintei 

școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă, 

în comunitățile de romi;  

- Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile publice pentru deservirea 

comunităților de romi; 

- Înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a infrastructurii de tip after-

school, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, în comunitățile de romi. 

- Acțiuni materiale și imateriale care conduc la construirea sau reconstruirea, modernizarea, 

reabilitarea, extinderea, dotarea centrelor sociale/infrastructuri sociale, pentru servicii 

sociale prevazute in HG 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum 

și a regulamentelor–cadru de organizare și functionare a serviciilor sociale, cu excepția 

serviciilor sociale cu cazare pe timp nedeterminat (infrastucturii de tip residențial). 

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

 

▪ Acţiuni neeligibile: 

- Contribuția în natură; 

- Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente; 

- Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie. 

- Cheltuieli neeligibile generale conform prevederilor din Cap. 8.1 din PNDR 
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7. Condiții de eligibilitate  

▪ Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

▪ Investiția trebuie să se realizeze în teritoriul GAL Giurgiu Nord; 

▪ Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiţiei pe o perioadă 

de minim 5 ani de la ultima plată;  

▪ 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 măsură; 

▪ 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 oportunitatea și necesitatea socio-economică prin intermediul 

Memoriului justificativ/ Studiul de fezabilitate;  

▪ Investiția trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în SDL; 

▪ Investiția se adresează minorităților locale și include alte categorii de beneficiari/grup țintă, 

astfel încât să se evite segregarea; 

▪ Solicitantul trebuie să se angajeze că va desfășura cel puțin o campanie de conștientizare și 

actiuni specifice pentru creșterea responsabilității sociale și promovarea incluziunii active în 

teritoriul GAL Giurgiu Nord; 

▪ Solicitantul va justifica la nivelul teritoriului GAL Giurgiu Nord implicarea autorităților locale, 

comunitate și minorități în atingerea obiectivelor propuse în proiect; 

8. Criterii de selecție  

▪  Proiecte realizate în parteneriat; 
▪  Proiecte care deservesc localități cu o populație cât mai mare de romi; 
▪  Proiectul conține componente inovative sociale sau de protecția mediului; 
▪  Proiecte care prevăd îmbunătățirea infrastructurii culturale; 

 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

Sprijinul public nerambursabil minim al unui proiect este de 5000 euro și maxim de  62.592,00 

euro. 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, sub rezerva aplicării art. 61 din R (UE) nr. 1303/2013 și nu va depăși 200.000 Euro/proiect. 

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. 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este astfel:  

- pentru operatiunile generatoare de venit: 90%; 

- pentru operatiunile generatoare de venit cu utilitate publica: 100%; 

- pentru operatiunile negeneratoare de venit:100%.  
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10. Indicatori de monitorizare  

▪ Populația neta romă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 35. 

▪ Cheltuielile publice totale nerambursabile pentru măsura M7/6B, sunt în cuantum de  62.592,00 

Euro. 
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