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INTRODUCERE 

 

LEADER reprezintă o metodă de mobilizare și de promovare a dezvoltării rurale în 

comunitățile rurale locale. Ținând cont de nevoile și de prioritățile specifice teritoriului 

acoperit de GAL Constanța Centru, prin intermediul LEADER, capacitatea locală va putea fi 

consolidată, astfel încât acest parteneriat local să poată să adopte noi modalități de 

soluționare a problemelor existente la nivelul teritoriului și să fructifice oportunitățile din 

zonă. Acest lucru poate fi realizat prin intermediul adoptării unei Strategii de Dezvoltare 

Locală care să conducă la reducerea dezechilibrelor economice și sociale și a disparităților 

dintre rural și urban. 

LEADER vine în completarea altor programe și proiecte dezvoltate la nivel local, 

Strategia de Dezvoltare Locală fiind personalizată la nivelul teritoriului acoperit de GAL 

Constanța Centru.  

Legăturile între acțiunile de dezvoltare rurală plasate sub responsabilitatea 

comunității conduc la dezvoltarea teritoriului acoperit de parteneriat. Acest lucru este 

posibil prin analizarea potențialului zonei și a analizei SWOT a teritoriului, prin stabilirea 

unor obiective SMART, a unui plan de acțiune care să transpună obiectivele în acțiuni, prin 

conceperea unei proceduri de monitorizare și a unui plan financiar bine structurat în funcție 

de nevoile zonei. Nevoile de la nivel local sunt multe şi variate fiind conştientizate mai 

clar de către comunităţile locale. Prin abordarea de tip bottom-up (de jos-în-sus), GAL-ul 

va putea să elaboreze și să implementeze o strategie integrată și multisectorială de 

dezvoltare locală care să mobilizeze comunitățile locale în vederea accesării programelor și 

măsurilor pentru care primește sprijin.  

LEADER este un instrument eficient pentru punerea în practică a politicilor de 

dezvoltare locală, care va conduce la îmbunătățirea calității vieții, la accelerarea evoluției 

structurale și la o dezvoltare sustenabilă a teritoriului. 

Orice comunitate trebuie să asimileze şi să promoveze o viziune strategică în ceea ce 

priveşte dezvoltarea sa în viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate 

administrativă haotică, în cadrul căreia se pot rata oportunităţi şi se pot consuma iraţional 

resurse preţioase. Experienţa internaţională a arătat că proiectele şi programele 

operaţionale funcţionează cel mai bine atunci când fac parte dintr-un cadru coerent şi când 

există o coordonare la nivel strategic. 

Implicarea actorilor locali în dezvoltarea propriilor zone, va contribui la 

realizarea unei dezvoltări dinamice sprijinită de o Strategie de Dezvoltare Locală 

elaborată şi implementată local şi administrată de reprezentanţi ai GAL Constanța Centru 

care vor reprezenta interlocutorii populaţiei din teritoriile respective în vederea 

îmbunătăţirii continue a strategiei şi a acţiunilor ce vor fi implementate.  

Teritoriul GAL Constanţa Centru se află în regiunea de dezvoltare Sud-Est a României 

şi acoperă zona centrală a Judeţului Constanţa. GAL Constanța Centru reprezintă un 

parteneriat public-privat, cu o populație de 33.640 locuitori, dispersată pe o suprafață totală 

de 762,21 kmp, însumând 9 unități administrativ teritoriale - comuna Castelu, comuna Cuza 

Vodă, comuna Grădina, comuna Lumina, comuna Mihail Kogălniceanu, comuna Pantelimon, 

comuna Siliștea, comuna Târgușor și comuna Vulturu. 

Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Constanța Centru este structurată ținând cont 

de prevederile Regulamentului UE nr. 1305/2013 și prin acțiuni care contribuie la obiectivele 

transversale ale FEADR (inovare, mediu și climă) și care vor genera valoare adăugată în 

teritoriu, în funcție de nevoile identificate prin analiza diagnostic. 



Viziunea și misiunea GAL Constanța Centru vizează creșterea nivelului și calității 

vieții ca urmare a dezvoltării teritoriului GAL Constanța Centru prin investiții socio-

economice și edilitare corelate cu valorificarea rațională a resurselor locale.  

Obiectivele Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Constanța Centru sunt conforme 

cu obiectivele de dezvoltare rurală precizate în Reg. UE nr. 1305/2013, art 4, respectiv: 

- Favorizarea competitivității agriculturii;  

- Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor 

climatice;  

- Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunitățiilor 

rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.  

 Această Strategie de Dezvoltare Locală s-a construit pe potențarea punctelor tari, 

atenuarea punctelor slabe, folosirea oportunităților și diminuarea amenințărilor  combinând 

trei priorități și anume creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor 

tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și 

a gestionării durabile a pădurilor, promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea 

tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice 

în sectoarele agricol, alimentar și silvic și promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei 

și a dezvoltării economice în zonele rurale, de unde rezultă caracterul integrat al strategiei. 

În întocmirea prezentei Strategii de Dezvoltare Locală au fost folosite două tipuri de 

abordări: o abordare participativă și o abordare cantitativă. 

Abordarea participativă. Această abordare a oferit actorilor locali posibilitatea de a 

participa la fazele de diagnoză și analiză ale Strategiei de Dezvoltare Locală. Astfel, 

prioritățile selectate sunt în concordanță cu inițiativele locale, îi responsabilizează pe cei 

care doresc să se implice, facilitează schimburile de idei și informații, crează premisele unei 

autodezvoltări. Un element important în identificarea nevoilor locale l-a constituit 

organizarea de întâlniri și dezbateri cu reprezentanții entităților cu rol decisiv în dezvoltarea 

locală: Consiliul Județean, Primăriile locale. De asemenea, un rol foarte important în 

diagnosticarea teritoriului a fost atribuit grupurilor de lucru, dezbaterii publice și acțiunilor 

de informare, animare, consultare cu liderii neoficiali ai comunelor din mediul socio-

economic activ, care au contribuit la identificarea direcțiilor de dezvoltare ale GAL 

Constanța Centru.  

Abordarea cantitativă. Metodologia de analiză a teritoriului utilizată a avut la bază 

instrumente de interpretare a situației din domenii precum analiza capitalului social,  

analiza sistemului economic local, infrastructura de bază, socială, educațională și 

patrimoniul local. Astfel, s-a procedat la analiza datelor statistice din surse primare 

(Institutul de Statistică Constanța, Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, 

Inspectoratul Teritorial de Muncă, Agentia pentru Protecția Mediului, Direcția Județeană 

pentru Cultură și Patrimoniu National) dar și din surse secundare (primării partenere, ONG, 

discuții cu reprezentanții diverselor sectoare economice). Datele culese ne-au permis să 

realizăm analiza diagnostic a teritoriului care se regăsește în prezentul document sub formă 

de tabele, grafice, hărți care susțin conținutul informațional printr-o analiză vizuală a 

situației teritoriului. Datele statistice referitoare la prezentarea și interpretarea domeniilor 

de interes din cadrul acestui document au fost incomplete și prezentate cu câțiva ani în 

urmă iar din compararea datelor culese de la surse (primării, agenți economici, societatea 

civilă) rezultă neconcordanțe mari fapt care evidențiază o anumită situație neclară la nivel 

teritorial, însă pentru a păstra o claritate a informațiilor prezentate, în majoritatea cazurilor 

s-au utilizat statisticile existente în bazele de date online.  



CAPITOLUL I 

Prezentarea teritoriului și a populației acoperite  

 Analiza diagnostic  

 

1.1. ANALIZA CAPITALULUI SOCIAL 

Localizarea geografică. Parteneriatul public-privat GAL Constanța Centru este situat 

în regiunea de dezvoltare Sud-Est a României, mai precis, în partea centrală și de nord a 

judetului Constanța, fiind dispersat pe o suprafață totală de 762,21 km2  și o populație de 

33.640 locuitori, însumând 9 UAT-uri, ce au în componență 22 de sate. 

Astfel se respectă criteriul de selecție CS 1.1, prin faptul că teritoriul acoperit de 

parteneriat are densitatea populației mai mică de 45 loc/km2, respectiv  44,13 loc/ km2. 

Potrivit datelor statistice de la ultimul Recensământ al populaţiei, din octombrie 

2011, situaţia demografică şi structura populaţiei în GAL Constanța Centru se prezintă astfel: 

 
                                                                    Sursa: Recensământul Populației și al Locuințelor 2011                       

                                            Sursa: Institutul Național de Statistică 

2011 

Structura pe vârste a populației indică următoarele procentaje: populația tânără (0-

14 ani) este de 21% , populația adultă (15-64 ani) este majoritară cu un procent de 67%,  pe 

ultimul loc clasându-se populația vârstnică (de 65 de ani și peste) cu un procent de 12% din 

totalul populației GAL Constanța Centru. Aceste procente sunt influențate de tendinţa 

pozitivă a soldului natural (62 persoane), ceea ce înseamnă că numărul de născuţi vii (443 

Populația 

stabilă/rezidentă
Suprafața

–loc- - km
2-

63300 Cuza Vodă - 3586 48,45 770 romi;

62191
Mihail 

Kogălniceanu

Palazu Mic            

Piatra
9978 159,12

3 maghiari; 244 romi; 3 

germani; 52 turci; 323 

tatari; 63 macedoneni

62949 Siliștea Țepeș Vodă 1373 75,37 37 tătari

62985 Târgușor Mireasa 1616 99,93 -

63170 Vulturu - 625 71,76 -

TOTAL - 33.640 762,21 3.051

Cheia                   

Casian

Oituz                   

Sibioara

62609 Pantelimon 1608 135,04 -

Călugăreni 

Nistorești 

Pantelimon de Jos 

Runcu

63326 Grădina 1050 70,1 3 turci;47 tătari

63152 Lumina 8948 44,82
123 romi; 96 turci; 267 

tătari; 5 altă etnie

Cod 

SIRUTA

Localități 

componente

Sate 

aparținătoare
Minorităţi etnice

61121 Castelu Nisipari 4856 57,62

343 romi; 498 turci; 

164 tătari; 3 bulgari; 7 

macedoneni

1250 1148 1230
1019

1311 1199 1392 1342 1467

935 1056 1059 885
530 476 579

1176 1104 1160
1001

1239
1059

1300 1251
1365

825
983 1089

916

659 661
974

0 - 4 
ANI

5 - 9 
ANI

10 -14 
ANI

15 -19 
ANI

20 – 24 
ANI

25 – 29 
ANI

30 - 34 
ANI

35 - 39 
ANI

40 - 44 
ANI

45 - 49 
ANI

50 - 54 
ANI

55 - 59 
ANI

60 - 64 
ANI

65 - 69 
ANI

70 - 74 
ANI

75 ANI 
SI 

PESTE

Structura de varsta a populatiei GAL Constanta Centru (persoane)

Masculin Feminin



copii) este mai mare decât numărul celor decedaţi (381 persoane), cât și de soldul migrării 

(151 persoane) care este pozitiv, ca raport dintre cei care şi-au stabilit domiciliul pe 

teritoriul GAL Constanţa Centru și inclusiv de migrația externă (826 persoane)și de aceia 

care şi-au mutat domiciliul inclusiv migrația externă (675 persoane), aspect care reflectă 

preponderenţa populaţiei de stabilire în zona acoperită de parteneriatul GAL. (INS, 2011) 

1.2   ANALIZA SISTEMULUI ECONOMIC LOCAL 

Nivelul de trai al populației. În planul dezvoltării economice, produsul intern brut 

(PIB-ul) pe cap de locuitor la nivelul Regiunii de dezvoltare Sud-Est a prezentat o creștere 

în anul 2013, la 28671,8 lei față este de 25615,7 lei în anul 2012. Rata sărăciei la nivelul 

regiunii de dezvoltare Sud-Est a cunoscut în perioada 2011-2014 o creștere medie de 1,06 

procente de la an la an, datele statistice indicând o rată a sărăciei de 28% în anul 2011, 

29,7% în anul 2012, 32% în anul 2013 și 33,3% în anul 2014 (Sursa: INS 2011-2014). 

Teritoriul GAL Constanța Centru cuprinde următoarele Zone Sărace conform 

documentului suport”Lista UAT-urilor cu valorile IDUL corespunzătoare”:comuna 

Grădina(IDUL: 49,21), comuna Pantelimon(IDUL:45,84),comuna Siliștea(IDUL:52,22),comuna 

Târgușor(IDUL:47,97), comuna Vulturu(IDUL:39,04),fiind atins criteriul de selecție CS 1.2. 

Una dintre cele mai expuse categorii la riscul de excluziune socială este minoritatea 

romă. Conform Recensământului populației și locuințelor din 2011, 4% (1480 persoane) din 

totalul cetățenilor din teritoriul GAL sunt de etnie romă. Participarea redusă şi accesul 

limitat la piaţa muncii duc la venituri precare şi risc ridicat de sărăcie şi excluziune socială.  

Resursa de muncă și populația activă. Sub aspect ocupațional, economia locală se 

bazează aproape în exclusivitate pe sectorul primar de semisubzistență. Populația activă 

ocupată însumează 10.160 de persoane împărțite astfel: agricultură, silvicultură, pescuit - 

30%(3.058 persoane), comerț - 14%(1402 persoane),industrie prelucrătoare - 10%(1008 

persoane), transport și depozitare - 9%(905 persoane), construcții - 9% (887 persoane), 

hoteluri și restaurante - 2% (246 persoane), distribuția apei, salubritate, gestionarea 

deșeurilor – 1% (142 persoane), industria extractivă și producția și furnizarea de energie 

electrică, termică, gaze, apă caldă și aer condiționat – 2 % (196 persoane), informații și 

comunicații – sub 1% (64 persoane), restul activităților fiind desfășurate de un număr redus 

de persoane (sub 0,5%), motiv pentru care nu au mai fost redate. (Sursa: RPL 2011).     

Numărul mediu al salariaților prezintă o rată crescătoare de 1% în perioada 2011-

2014.: 2606 salariați în anul 2011, 2608 salariați în anul 2012, 2649 salariați în anul 2013 și 

2690 salariați în anul 2014. Numărul de șomeri are o evoluție oscilantă în perioada de 

referință 2011-2014, care conform INS este de 712 șomeri în anul 2011, 773 șomeri în anul 

2012, 761 șomeri în anul 2013 și 747 șomeri în anul 2014 (Sursa: INS 2011-2014). 

Sectorul agricol. Suprafaţa GAL-ului Constanţa Centru 
cuprinde 89 % teren agricol (cca 67.926 ha, din care 90 % teren 
arabil, 9% păşuni şi fâneţe naturale (pe teritoriul GAL nu există 
fânețe) şi 1 % plantaţii de pomi şi vie), 2% păduri şi alte terenuri 
cu vegetaţie forestieră, 9% suprafaţa construită a localităţilor, 
ape, drumuri, căi ferate şi terenuri neproductive. La nivelul 
anilor 2013-2014, această statistică rămâne constantă la nivel 
procentual, singura modificare fiind raportată la nivelul 
comunei Vulturu, a cărei suprafață ocupată cu construcții crește cu 1 ha. Aceste statistici 
reflectă caracterul agrar al teritoriului GAL Constața Centru, principalul domeniu de 
activitate al populației din zonă fiind agricultura (Sursa: INS 2011-2014). Teritoriul este 
afectat de constrângeri naturale semnificative identificate în urma analizării criteriilor 
climatice, biofizice și geografice (Sursa: Sinteza studiului privind zonarea potențialului 
agricol). Suprafața GAL Constanța Centru este acoperită predominant de teren arabil 
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(56735,4 ha) și de pășuni (6314,18 ha); grădinile familiale ocupând 457,56 ha, iar culturile 
permanente 234,85 ha. Analizată din prisma numărului de exploatații agricole pe categorii 
de folosință, suprafața GAL Constanța Centru este acoperită predominant de grădini 
familiale (4400 exploatații) și de teren arabil (2794 exploatații). Deasemenea, doar o mica 
parte din suprafațele agricole se află în conversie de la agricultura convențională, la 
agricultura ecologică, respectiv 472,27 ha din totalul de 63.741,99 ha.În ceea ce privește 
suprafețele amenajate pentru irigat, majoritare sunt cele de peste 100 ha, indicând o 
suprafață de 12700,87 ha, din totalul de 14561,85 ha amenajate pentru irigat pe clase de 
mărime  a suprafeței agricole, însă în marea majoritate a teritoriului, din cauza eliminării 
subvențiilor de la apa pentru irigații în anul 2011, sistemul de irigații nu a mai fost utilizat 
întrucât costurile de exploatare sunt foarte mari în comparație cu surplusul de producție 
adus de beneficiile irigațiilor.  

În teritoriul GAL Constanța Centru au fost identificate un număr de 5002 exploatații 

agricole, dintre care 3722 de exploatații mixte, 1204 exploatații vegetale și 76 exploatații 

zootehnice.  Majoritatea exploatațiilor din zonă se ocupă cu creșterea păsărilor (3376 

exploatații), porcinelor(1785 exploatații), cabalinelor (690 exploatații) și bovinelor (680 

exploatații). La categoria ovine sunt înregistrate 441 exploatații, caprine - 355 exploatații, 

măgari și catâri – 114 exploatații, iepuri de casă - 59 exploatații, iar pe utimul loc se clasează 

exploatațiile apicole (54 exploatații). Dintre exploatațiile vegetale și mixte predomină: 

exploatațiile care cultivă cereale pentru boabe – 2761 exp., exploatațiile care cultivă plante 

oleaginoase – 566 exp. și exploatațiile care cultivă legume, pepeni și căpșuni - 722 exp. (279 

exploatații - în câmp,  436 exploatații - în grădină, 7 exploatații - în sere și solarii). 

Numărul de exploatații agricole care au utilizat 

mașini și echipamente agricole se prezintă astfel: 

tractoare agricole - 2295 exploatații, motocultoare – 60 

exploatații, pluguri pentru tractoare – 2209 exploatații, 

cultivatoare mecanice – 394 exploatații, combinatoare –

639 exploatații, grape mecanice – 1928 exploatații, 

semănători cu interacțiune mecanică – 1916 exploatații, 

mașini pentru împrăștiat îngrășăminte – 287 exploatații, 

maşini pentru erbicidat şi executat tratamente – 463 exploatații, combine autopropulsate 

pentru recoltat cereale, culturi oleaginoase, seminceri – 1119 exploatații, combine 

autopropulsate pentru recoltat furaje, sfeclă de zahăr, cartofi – 64 exploatații, 

motocositoare – 477 exploatații, alte maşini şi echipamente agricole – 410 exploatații.   

În ceea ce privește administratorii de ferme, se poate 

observa faptul că mai mult de jumătate dintre aceștia (63 

administratori) dețin doar experiență practică agricolă,  

26% dețin pregătire agricolă completă (30 administratori) 

și 19% au pregătire agricolă de bază (22 administratori), 

aspect care conduce la necesitatea instruirii fermierilor 

din zonă. Tendință de îmbătrânire a șefilor de exploatație: 

din totalul persoanelor care au prestat activitate în sectorul agricol se remarcă îndeosebi 

persoanele cu vârsta cuprinsă între: 55-64 ani(22%), 35-44 ani(21%), 45-54 ani(20%), 65 ani 

și peste(20%), 25-34 ani(12%) și 15-24 ani(5%) cfm. înregistrărilor RGA 2010. 

Sectorul turistic. Infrastructura turistică este slab dezvoltată la nivelul teritoriului 

GAL Constanța Centru, în ciuda bogăției și diversității cadrului natural, fiind identificate 

doar 2 structuri de primire turistică cu funcții de cazare turistică în comuna Mihail 

Kogălniceanu. De altfel, datele statistice din perioada 2011-2014 arată o scădere a 

interesului turiștilor privind cazarea în teritoriu. Dacă în anul 2011, 3974 persoane au ales 



să se cazeze în această zonă, până în 2014, acest indicator a scăzut treptat cu aproximativ 

25% astfel: 4898 persoane cazate în 2012, 2703 persoane cazate în 2013 și 2955 persoane 

cazate în 2014 (Sursa: Institutul Național de Statistică 2011-2014).  

1.3 INFRASTRUCTURA DE BAZĂ, SOCIALĂ, EDUCAȚIONALĂ ȘI PATRIMONIU 

Infrastructura rutieră, de apă și de ape uzate. Teritoriul GAL Constanța Centru este 

străbătut de căi de comunicație terestre care leagă localitățile partenere de căile de 

comunicație fluviale și maritime din regiune și de zonele puternic industrializate ale 

județelui Constanța și ale judetului limitrof Tulcea: drumul European E60 ce ajunge în 

Constanța pe al cărui traseu se găsesc comunele Mihail Kogălniceanu și Lumina; drumul 

național DN22 care trece prin Lumina și face legătura între Tulcea și Constanța; drumuri 

județene,spre exemplu DJ222, DJ225, DJ224, DJ226B). În special drumurile comunale au o 

stare precară, ceea ce conduce la un acces îngreunat în teritoriu. Modul de distribuţie al 

apei potabile în teritoriul GAL Constanța Centru se face în: sistem centralizat (comunele 

Lumina, Castelu, Mihail Kogălniceanu, Siliștea au contract cu SC RAJA SA Constanța, în timp 

ce alte comune prezintă propriul sistem centralizat– din amestecul surselor de suprafață și 

profunzime), celelalte localități și o parte din satele aferente comunelor de mai sus, 

alimentându-se cu apă potabilă din surse de profunzime - foraje cu adâncimi variate și prin 

sistem individual, reprezentat de fântâni individuale sau publice, izvoare şi cişmele, 

respectiv surse de apă ce folosesc pânză freatică, adică apă subterană aflată la mică 

adâncime (sursa: Raportul Județean privind calitatea apei, Constanța 2011). 

Infrastructura socială este caracterizată prin existența următoarelor organizații care 

oferă servicii sociale: Serviciul Public de Asistență Socială Castelu, Compartimentul de 

Asistență Socială Cuza Vodă, Compartimentul de Stare Civilă, Autoritate Tutelară și Asistență 

Socială – Siliștea, de unde rezultă insuficiența reprezentării sociale la nivel teritorial. 

Infrastructura educațională. Numărul de elevi și personalul didactic, precum și 

numărul de școli, grădinițe, licee și grupuri școlare, cu dotările aferente acestora (săli de 

clasă, cabinete, laboratoare școlare, săli de gimnastică, etc, precum și nivelul acestora de 

educație denotă nevoia de investiție continuă în infrastructura educațională. 

         
                                  Sursa: Institutul Național de Statistică 2011-2014 

               Sursa: Recensământul populației și al Locuințelor 

2011 

An 2011 2012 2013 2014

Săli de clasă 

și cabinete
124 127 152 157 Copii Personal Elevi Personal Elevi Personal

Laboratoare 

școlare
24 21 23 23 2011 1390 63 3258 232 732 41

Săli de 

gimnastică
4 4 6 4 2012 1204 58 3499 233 737 35

Ateliere 

școlare
3 3 - 1 2013 1174 59 3530 241 909 55

Terenuri de 

sport
11 10 10 12

PC-total 566 552 557 518

58

An

Invățământ 

preșcolar

Invățământ primar 

și gimnazial
Invățământ liceal

2014 1125 56 3590 242 849

din car e:

Liceal

Pr ofesional

si de 

ucenici

Per soane 

analfabete

1427 470 20357 6653 3763 9941 5146 1453 877

Infer ior  

(gimnazial)
Total

Univer sitar  

de

 licenta

1534

N I V E L U L    I N S T I T U T I E I     D E    I N V A T A M A N T    A B S O L V I T E

Super ior
Post-

liceal 

si de 

maistr i

Secundar

Pr imar

Far a scoala absolvita

Total

din car e:

Total

Super ior



Patrimoniul natural: Calitatea terenului agricol a imprimat teritoriului GAL 

Constanța Centru un caracter agrar. Regimul eolian al teritoriului GAL, îl recomandă ca fiind 

o zonă cu un potențial foarte mare pentru dezvoltarea producției de energie alternativă prin 

instalarea de turbine eoliene. Reţeaua hidrografică este alcătuită de luciuri de apă-lacuri-

bălţi şi de ape curgătoare cu debit permanent sau intermitent: Casimcea, Valea Neagră, 

Valea Ciobanoaiei, pârâul Docuzol și Caratai și lacurile Siutghiol și Tasaul. În localitatea 

Lumina există o industrie extractivă a produselor de carieră. În comuna Pantelimon există o 

carieră din care se extrage piatra verde. Comuna Cuza Vodă dispune de un zăcământ de 

argilă caolinoasă, valorificat prin instalațiile de uscare/măcinare de la Medgidia și de un 

zăcământ de nisip bun pentru construcții - rezervă limitată, exploatată ocazional. 

Caracteristicile geologice ale reliefului au condus la o mare varietate de zone deosebite sub 

aspect natural, fizic, dar și al faunei și florei. Acestea au devenit zone protejate, cum sunt 

Recifii Jurasici Cheia sau Peșterile de la Gura Dobrogei. UAT-urile care alcătuiesc teritoriul 

GAL Constanța Centru nu se regăsesc în ”Lista zonelor cu valoare naturală ridicată (HNV)”. 

Peisajele HNV au fost afectate de transformarea pajiştilor în terenuri arabile, precum şi de 

intervenţiile cu caracter negativ în activităţile agricole, în schimb se regăsesc următoarele 

arii naturale protejate de interes naţional încadrate în situri de importanță comunitară (SCI), 

respectându-se criteriul de selecție CS 1.3 - suprafața parțială/integrală a cel puțin unui 

UAT din teritoriul acoperit de parteneriat se încadrează în categoria zonelor Natura 2000:  

 
     Sursa: Lista ariilor naturale protejate Natura 2000           

Patrimoniul arhitectural și cultural: lista completă poate fi consultată în cuprinsul 

Ordinului ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2361/2010. Obiceiuri specifice 

zonei: lupte tătărești, organizarea hramului bisericilor din zonă, meșteșuguri locale, etc.  

 

OBIECTE DE PATRIMONIU: comuna Castelu: Fortificație ; necropolă, 3 grădinițe, 3 școli generale, Grupul școlar agricol Castelu, 3

cămine culturale, 1 bibliotecă, 3 dispensare umane. Comuna Cuza Vodă: Apeduct; sit arheologic -Epoca romană; Aşezare Hallstat,1

grădiniță, 1 școală generală, Biserica ”Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, 2 troițe, 1 dispensar uman, 1 cămin cultural. Comuna 

Grădina: Amfiteatru natural cu inscripţii rupestre în limba greacă , așezare Hallstatt; Locuirea din "Peştera Casian” ; 1 biserică, 2

cămine culturale, 1 dispensar, 2 școli generale, 1 grădiniță. Comuna Lumina: Tumuli -Epoca antică; 4 școli generale, 3 grădinițe, 1

bibliotecă, 4 biserici, 1 geamie, 1 piață agroalimentară, 2 cămine culturale. Comuna Mihail Kogăniceanu: Aşezare Insula Ostrov-

Taşaul-Neolitic; aşezare "Răţărie”- Epoca Elenistică; "La pământul galben”; Basorelief, 8 grădinițe, Liceul teoretic Mihail

Kogălniceanu, 3 școli, 1 cămin cultural, Biserica catolică din 1897 in stil gotic, Biserica ortodoxă din 1934 in stil bizantin,Muzeul

etnografic român,Monumentul eroilor din curtea Primăriei, sistemul de apeducte, geamia, cimitirul musulman. Comuna Pantelimon: 

Biserica ”Sf. Nicolae”; Situl arheologic "Cetatea Ulmetum ",1 mânăstire, 1 cimitir, 5 biserici ortodoxe, 1 biserică romano-catolică, 5

școli, 2 baze sportive, 1 dispensar. Comuna Siliștea: Obelisc în memoria eroilor din primul război mondial ; Crucile eroilor din primul

război mondial ; 1 bază sportivă, 2 grădinițe, 1 școală cu clasele I-VIII Țepeș Vodă, 1 școală de arte și meserii cu clasele a IX-a și a X-

a, 2 dispensare, 2 cămine culturale, Biserica Sfântul Gheorghe, Biserica Sfânta Maria, 1 geamie, 2 cimitire ortodoxe, 1 cimitir

musulman, 1 bibliotecă. Comuna Târgușor: Sit arheologic ;, Epoca medievală; Necropola -sec. XVII – XVIII, Epoca medievală; Aşezare-

mil. V a. Chr., Neolitic; Obelisc în memoria eroilor din primul război mondial -anul 1929, 1 dispensar uman, 1 dispensar veterinar, 1

școală de arte și meserii, 1 școală, 2 grădinițe. Comuna Vulturu: Biserica ”Sfinții Voievozi”-anul 1888; Obelisc în memoria eroilor din

primul război mondial-anul 1929, 1 școală. 1 grădiniță, 1 cămin cultural, Muzeul Cartal, Biblioteca Comunală.



CAPITOLUL II 
Componența parteneriatului 

 

Din cadrul parteneriatului public-privat GAL 

Constanța Centru fac parte 14 membri: 3 parteneri 

publici, 10  parteneri privați și 1 partener 

reprezentant al societății civile. Procentual în 

cadrul Grupului de Acțiune Locală Constanța Centru 

se regăsesc 21% reprezentanți ai sectorului public și 

72% reprezentanți ai sectorului privat și 7% 

reprezentanți ai societății civile. 

Astfel, GAL Constanța Centru respectă criteriul de selecție CS 2.1 prin faptul că 

ponderea partenerilor privați și ai reprezentanților societății civile depășește 65% în 

parteneriat, precum și criteriul de selecție CS 2.2, deoarece din parteneriatul GAL Constanța 

Centru face parte și o organizație non-guvernamentală care reprezintă interesele unei 

minorități locale existente la nivelul teritoriului și anume Uniunea Democrată Tătaro Turco-

Mulsumană din România – filiala Lumina. 

Parteneriatul respectă criteriul de selecție CS 2.3, datorită existenței unei organizații 

care reprezintă interesele tinerilor: Uniunea Democrată Tătaro Turco-Mulsumană din 

România – filiala Lumina. 

Strategia de dezvoltare locală a GAL  Constanța Centru reprezintă consolidarea 

simultană a tuturor problemelor și intereselor relevante pentru dezvoltarea teritoriului. O 

asemenea abordare integrată a dezvoltării teritoriale este esențială pentru construcția unui 

parteneriat durabil din punct de vedere cultural, social și economic. 

Implicarea actorilor locali și a tuturor factorilor interesați în dezvoltarea teritoriului 

este esențială pentru realizarea considerentelor mai sus enunțate. Prin urmare, animarea, 

informarea si consultarea acestora a constituit una dintre etapele premergătoare elaborării 

strategiei de dezvoltare locală, asigurându-se astfel creșterea transparenței în procesul de 

luare a deciziilor.  

 Membrii parteneriatului public-privat și-au exprimat dorința de implicare în 

dezvoltarea teritoriului GAL Constanța Centru prin participarea la o serie de grupuri de lucru 

tematice, fiind în permanență consultați și informați cu stadiul implementării tuturor 

activităților derulate în vederea elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală. 

În urma completării fișelor de lucru și a discuțiilor purtate cu partenerii GAL 

Constanța Centru s-au trasat principalele obiective cu privire la dezvoltarea teritoriului. 

Astfel, fiecare membru și-a exprimat interesul pentru elaborarea unei Strategii de 

Dezvoltare Locală care să reflecte necesitățile zonei.  

Din parteneriatului GAL Constanța Centru fac parte 3 reprezentanți ai sectorului 

public, respectiv Consiliul Județean Constanța, primăria comunei Mihail Kogălniceanu și 

primăria comunei Siliștea. Aceștia și-au exprimat interesul pentru dezvoltarea infrastructurii 

social-educațional-culturale în vederea adaptării continue a nevoilor, intereselor și 

abilităților individuale la cerințele pieței și a îmbunătățirii competențele copiilor, tinerilor 

și a forței de muncă din teritoriu. Interesul administrațiilor publice mai sus menționate 

constă deasemena în dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare, prin măsuri de 

conservare, protejare și igienizare a mediului, având ca principal scop creșterea calității 

serviciilor locale și atragerea în teritoriu a posibililor investitori.  

21%

72%

7%

Reprezentanti ai administratiei publice locale

Reprezentanti ai partenerilor privati

Reprezentanti ai societatii civile



Interesul apartenenței la parteneriat a Consilului Județean Constanța este guvernat 

de legea nr. 215/2001 republicată - Legea Administrației Publice, respectiv art. 91, lit. B, 

conform căruia printre atribuțiile Consiliului Județean se numără ”atribuțiile privind 

dezvoltarea economico-socială a județului”. În acest context, această instituție depune 

toate diligențele în vederea dezvoltării administrative și eliminării tuturor discrepanțelor 

economico-sociale de la nivelul județului Constanța prin crearea de noi organisme sau prin 

sprijinirea celor deja existente. De asemenea Consiliul Județean Constanța asigură fluxul 

numerar necesar funcționării GAL Constanța Centru până la momentul rambursării acestor 

sume de către MADR. Interesul apartenenței la acest parteneriat a Consiliului Județean 

Constanța are la bază dorința Consilului de exercitare a funcției de control și coordonare a 

activității GAL-ului, în sensul că participă cu expertiza în cadrul organismelor de decizie ale 

GAL Constanța Centru. 

Din sectorul privat fac parte 10 reprezentanți. Aceștia și-au exprimat interesul 

îndeosebi pentru crearea de locuri de muncă și pentru dezvoltarea teritoriului din punct de 

vedere economic, social și cultural. Se dorește dezvoltarea agriculturii, aceasta 

reprezentând ocupația de bază pentru majoritatea locuitorilor din teritoriul GAL Constanța 

Centru. Accesul la tehnologiile inovatoare va conduce la diversificarea activităților agricole, 

precum și la creșterea productivității.  Un alt punct de interes îl constituie formarea și 

integrarea profesională a tinerilor, care să-i determine pe aceștia să se implice în mod activ 

în societate.  

Societatea civilă este reprezentantă de o organizație nonguvernamentală, interesată 

în special de crearea unor activități socio-educaționale care să îi pregătească pe tineri 

pentru viitoarele oportunități de investiții, precum și în atragerea de investitori, crearea de 

noi locuri de muncă și creșterea veniturilor bugetului local, ca urmare a dezvoltării 

teritoriului GAL Constanța Centru. 

Susținerea și implementarea unei strategii se bazează pe un efort comun și un grad 

ridicat de transparență în cadrul GAL-ului, motiv pentru care partenerii vor fi asociați la 

procesul de monitorizare a procedurilor utilizate pentru implementarea programului 

LEADER. Pentru a obține rezultatele scontate în cadrul grupului s-a înființat un Comitet de 

Selecție al proiectelor format din partenerii GAL Constanța Centru. Astfel fiecare partener 

va fi prezent direct sau prin intermediul reprezentantului desemnat, având în vedere existența 

unui membru supleant pentru fiecare din membrii Comitetului de Selecție pentru a preîntâmpina 

eventualele conflicte de interese. Ca regulă de vot la selecţia proiectelor, se va aplica regula 

„dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, va fi necesar ca în momentul 

selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din membrii Comitetului de Selecție, din care peste 

50% să fie din mediul privat şi societate civilă. Din Comitetul de Selecție al proiectelor 

propus, partenerii publici ocupă un procent de 29%, iar partenerii privați și societate civilă, 

un procent de 71% (pondere calculată pentru cei 7 membri permanenți, fără a lua în calcul 

membrii supleanți). Pentru o cât mai mare acuratețe în implementarea programului și 

totodată pentru efectuarea activităților de control și monitorizare, la aceste selecții poate 

lua parte și un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale de la nivel 

județean (DADR). 

 

 

 

 

 



CAPITOLUL III 

Analiza SWOT   

 

ANALIZĂ SWOT TERITORIU - caracteristici geografice – deservire - centre de interes – 

patrimoniu – cultură - mediu înconjurător. 

PUNCTE TARI 

❖ spațiu geografic compact; 

❖ apropierea față de orașul Constanța; 

❖ acces la lacurile Tasaul și Siutghiol; 

❖ apropiere de Canalul Dunăre-Marea Neagră - 

porturile Cernavodă, Medgidia și Constanța; 

❖ rețea rutieră dezvoltată – drum European, 

drum național, drumuri județene, cale 

ferată; 

❖ existența aeroportului internațional Mihail 

Kogălniceanu și a bazei americane pe 

teritoriul GAL Constanța Centru; 

❖ teritoriul GAL reprezintă un important centru 

al moștenirii culturale - existența unui 

ansamblu bogat și divers de bunuri cu valoare 

de patrimoniu cultural și natural: situri 

istorice, biblioteci, cămine culturale, 

biserici/geamii în fiecare UAT; 

❖ cariere de materiale de construcții; 

❖ existența carierelor de piatră; 

❖ existenţa unor tradiţii şi obiceiuri specifice 

zonei datorate diversității etnice.   

PUNCTE SLABE 

❖ lipsa sau deficiența infrastructurii 

de bază; 

❖ drumurile comunale au o stare 

precară -nu sunt astfaltate 

corespunzător; 

❖ drumurile de acces spre zonele cu 

potențial turistic necesită 

îmbunătățiri; 

❖ rețele de canalizare și stații de 

epurare nefinalizate; 

❖ sistem de irigații deteriorat și 

nefuncțional; 

❖ exploatațiile agricole fărâmițate; 

❖ infrastructură turistică insuficient 

dezvoltată; 

❖ deficienţe strategice şi manageriale 

sub aspectul perceperii şi 

promovării activităţilor culturale 

drept produse destinate consumului 

cultural; 

❖ zonele HNV din teritoriu sunt 

inexistente; 

❖ teritoriul este afectat integral de 

constrângeri naturale semnificative; 

❖ zone sărace în proporție de 56%. 

OPORTUNITĂȚI 

❖ existența șoselei de centură a Constanței și a 

autostrăzii București-Constanța; 

❖ dezvoltarea fermelor zootehnice și mixte 

prin adaptarea la standardele de mediu 

privind gestionarea gunoiului de grajd; 

❖ investițiile în infrastructura de bază și 

servicii care vor crește atractivitatea zonei; 

❖   realizarea/extinderea/finalizarea rețelei de 

alimentare cu apă/ canalizare și a stațiilor de 

epurare; 

❖ utilizarea resurselor locale într-un mod 

durabil și echilibrat prin investiții pentru 

protejarea, prin întreținerea, restaurarea și 

modernizarea obiectivelor de patrimoniu 

AMENINȚĂRI 

❖ poluarea și distrugerea ariilor 

naturale învecinate prin folosirea 

intensivă a fertilizatoarelor, 

pesticidelor și ierbicidelor; 

❖ lipsa amenajărilor pentru 

gestionarea gunoiului de grajd care 

favorizează emisiile crescute de 

amoniac; 

❖ accentul de la nivel județean pe 

politicile de dezvoltare ale 

turismului de pe litoral, nu și în 

interiorul județului; 

❖ alterarea și pierderea moștenirii 

culturale și a tradițiilor rurale; 



cultural și natural de interes local și prin 

conservarea tradițiilor și obiceiurilor; 

❖ creşterea atractivității zonelor rurale, atât 

pentru populația rurală cât și pentru turişti 

prin acțiuni inovative de punere în valoare a 

patrimoniului local; 

❖ sporirea programelor educative privind 

protecția mediului și implicarea populației în 

acest demers; 

❖ încurajarea agenților economici de a investi 

în echipamente și tehnologii nepoluante și de 

a apela la surse de energie necovenționale 

(energie eoliană, energie solară, etc); 

❖ investiții pentru reducerea emisiilor de gaze 

cu efect de seră și de amoniac din agricultură 

❖ păstrarea și promovarea identității locale. 

❖ resurse limitate pentru finanțarea 

obiectivelor de investiții; 

❖ acces îngreunat în teritoriu din 

cauza infrastructurii rutiere precare 

– drumuri comunale critice; 

❖ reducerea gradului de confort prin 

stagnarea extinderii infrastructurii 

de apă curentă, canalizare în 

teritoriu din cauza alocării 

fondurilor guvernamentale pe 

criterii politice. 

 

ANALIZĂ SWOT POPULAȚIE  - demografie - populație activă – îmbătrânire - nivel de 

instruire - cunoștințe și competențe specifice teritoriului. 

PUNCTE TARI 

❖ diversitate etnică și culturală - o bună 

conviețuire a etniilor și inexistența 

conflictelor sociale majore; 

❖ populație activă în special în sectorul agricol, 

comerț și al industriei prelucrătoare; 

❖ tendință pozitivă a sporului natural; 

❖ soldul migrării este pozitiv datorită migrației 

populatiei de la oraș către sat; 

❖ grad ridicat de cuprindere în învățământul 

primar și liceal; 

❖ forță de muncă disponibilă pe plan local; 

❖ distribuţie echilibrată a structurii pe vârste 

și sex a populaţiei; 

❖ existența unei categorii de populație cu 

pregătire profesională în activitatea 

agricolă. 

PUNCTE SLABE 

❖ nivel redus de educație, grad 

ridicat de analfabetizare și abandon 

școlar; 

❖ competențe de informare și interes 

pentru informare mai scăzute decât 

în urban; 

❖ existența unor comunități foarte 

sărace și excluse social 

(comunitatea de romi); 

❖ tendințe de îmbătrânire a șefilor de 

exploatații; 

❖ lipsa infrastructurii locale de 

sprijinire a persoanelor aflate în 

căutarea unui loc de muncă; 

❖ locuri de muncă insuficiente pentru 

populația activă, majoritatea 

persoanelor activând în domeniul 

agricol; 

❖ slaba promovare a activităților de 

tip after-school 

❖ participare socială redusă. 

 

 

 

 

 

 



OPORTUNITĂȚI 

❖ migrația populației de la oraș către sat poate 

fi valorificată în dezvoltarea localității. 

❖ creşterea veniturilor populației prin 

creșterea numărului de exploataţii agricole 

sprijinite; 

❖ intensificarea cooperării cu AJOFM Constanța 

în direcția creșterii performanțelor în 

domeniul managementului resurselor umane; 

❖ noi oportunități de angajare odată cu 

dezvoltarea agroturismului, serviciilor, 

producției și construcțiilor; 

❖ promovarea, prin finanțări nerambursabile, a 

integrării tinerilor în viața rurală. 

AMENINȚĂRI 

❖ oportunități restrânse pentru 

ocuparea unor locuri de muncă care 

solicită un nivel superior de 

pregătire, ceea ce determină 

migrarea forței de muncă, în special 

tinerii cu studii superioare;  

❖ riscul excluderii sociale a 

locuitorilor din zonă din cauza 

nivelului redus de educație al 

acestora și a gradului ridicat de 

analfabetizare; 

❖ educația ecologică superficială; 

❖ riscuri de calamități naturale 

(seceta) ce pot afecta comunități 

rurale deja sărace; 

❖ migraţia populaţiei tinere către 

zonele mai dezvoltate din punct de 

vedere economic. 

 

ANALIZĂ SWOT ACTIVITĂȚI ECONOMICE  

PUNCTE TARI 

❖ proximitatea portului Constanța și a portului 

Midia, poartă de export a cerealelor și 

animalelor vii; 

❖ rețele tehnico-edilitare relativ dezvoltate 

(apă, drumuri, canalizare); 

❖ terenuri disponibile pentru înființarea de 

ferme agro-zootehnice; 

❖ rata șomajului scăzută; 

❖ suprafețe mari de teren propice agriculturii 

și cultivării mecanizate; 

❖ proximitatea unui pol urban important, 

Municipiul Constanța; 

❖ fond funciar important; 

❖ potențial agricol și zootehnic predominant 

mediu și ridicat; 

❖ existența fermelor zootehnice; 

❖ posibilitatea folosirii deșeurilor zootehnice 

ca îngrășăminte naturale;  

❖ existența industriei prelucrătoare, în diferite 

grade de dezvoltare, în comunele Lumina, 

Mihail Kogălniceanu și Cuza Vodă; 

❖ cariera de caolin exploatată în comuna Cuza 

Vodă. 

 

 

PUNCTE SLABE 

❖ slaba ocupare a forței de muncă în 

sectorul non-agricol; 

❖ putere economică redusă a fermelor 

care sunt orientate, cu 

preponderență, spre autoconsum 

❖ procent important al 

administratorilor de ferme fără 

pregătire profesională;  

❖ dotarea insuficientă cu mașini 

agricole și dificultățile în adaptarea 

la standardele europene de 

siguranță alimentară și de calitate; 

❖ slaba asociere a producătorilor 

conduce la o promovare deficitară a 

produselor locale; 

❖ număr scăzut de agenți economici 

certificați ecologic, în comparație 

cu alte zone ale țării; 

❖ insuficienta promovare a 

programelor de instruire și 

perfecționare pentru persoanele 

care lucrează în agricultură; 

❖ potențial turistic slab valorificat. 



OPORTUNITĂȚI 

❖ posibilitățile de dezvoltare economică a 

teritoriului datorită localizării acestuia în 

apropierea unor mari piețe urbane (portul 

Constanța); 

❖ creșterea produsului intern brut; 

❖ identificarea și exploatarea zonelor cu 

potențial agroturistic; 

❖ atragerea turiștilor pentru excursiile de 

sfârșit de săptămână; 

❖ încurajarea transferului de active între 

generații prin stimulente pentru tinerii 

fermieri; 

❖ investitiile în infrastructura de bază și 

servicii vor crește atractivitatea teritoriului 

GAL; 

❖ cererea în creștere de produse locale de 

calitate; 

❖ diversificarea activităților non-agricole în 

vederea creării de noi locuri de muncă; 

❖ militarii NATO pot contrbui la dezvoltarea 

potențialului agroturistic (pot chema rude, 

prieteni în localitate); 

❖ includerea teritoriului în circuitul turistic 

național și internațional/Includerea siturilor 

arheologice, a clădirilor din patrimoniul 

cultural-istoric, într-un circuit turistic 

local/județean/național. 

AMENINȚĂRI 

❖ creşterea costurilor cu inputurile 

în agricultură (carburanţi, produse 

chimice pentru fertilizare şi 

tratament); 

❖ creșterea gradului de sărăcie din 

cauza izolării geografice a unor 

zone față de polii de dezvoltare 

economică și accesul dificil la 

serviciile sociale și educaționale; 

❖ concurența produselor agricole de 

import; 

❖ eliminarea subvenționării directe a 

agriculturii; 

❖ închiderea unor unități agricole și 

zootehnice din cauza 

neconcordanței cu standardele de 

calitate și siguranță alimentară 

impuse de UE; 

❖ practicarea unei agriculturi 

tradiţionale slab competitive 

economic din cauza lipsei de 

calificare; 

❖ instabilitate legislativă, necorelarea 

legislației naționale cu nevoile reale 

ale mediului de afaceri local; 

❖ costuri mari pentru înființarea și 

administrarea întreprinderilor. 

 

ANALIZĂ SWOT ORGANIZARE SOCIALĂ ȘI INSTITUȚIONALĂ  

PUNCTE TARI 

❖ apartenența a două localități partenere de 

Zona Metropolitană Constanța; 

❖ accesul la infrastructura de transport aerian 

- Aeroportul Mihail Kogălniceanu; 

❖ o parte din localități fac parte din Asociația 

Comunelor din România (Cuza Vodă, Lumina, 

Mihail Kogălniceanu, Pantelimon); 

❖ minoritățile etnice sunt reprezentate de 

organizații locale care desfășoară activități 

specifice (Uniunea Democrată Tătaro Turco-

Musulmană din România – Filiala Lumina); 

❖ localitățile fac parte din Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară Dobrogea 

(exceptând comuna Castelu).  

PUNCTE SLABE 

❖ competența redusă a 

administrațiilor locale în scrierea 

proiectelor și în accesarea de 

fonduri nerambursabile; 

❖ insuficiența resurselor economice 

ale administrațiilor locale; 

❖ sectorul ONG-urilor insuficient 

dezvoltat; 

❖ implicare civică a populației redusă; 

❖ infrastructura socio-educațională 

actuală nu are capacitatea de a 

susține un nivel decent de trai; 

❖ număr redus de instituții cu caracter 

social; 

❖ infrastructură socială slab 

dezvoltată; 



❖ lipsa personalului de control din 

instituțiile publice și lipsa 

specialiștilor. 

OPORTUNITĂȚI 

❖ existenţa finanţărilor destinate modernizării 

şi administraţiei publice locale; 

❖ parteneriate şi colaborări între autoritatile si 

institutile publice cu agenţii economici şi 

ONG-uri; 

❖ stimularea activităților asociative; 

productive sau nonproductive, inclusiv a 

sectorului ONG. 

AMENINȚĂRI 

❖ amplificarea întârzierilor de 

dezvoltare ale localităților din 

mediul rural; 

❖ degradarea calității vieții; 

❖ risc în ceea ce privește accesarea 

fondurilor nerambursabile din cauza 

birocrației ridicate; 

❖ lipsa fondurilor, ceea ce generează 

o dificultate în accesarea surselor 

de finanțare nerambursabilă 

(solicitanții nu pot acoperi partea de 

contribuție proprie și de cheltuieli 

neeligibile); 

❖ nivel redus de implicare a oamenilor 

pentru dezvoltarea teritoriului lor; 

neştiinţa şi nepăsarea autorităţilor, 

absenţa voinţei politice, gestionarea 

precară a patrimoniului de către 

autorităţi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLUL IV 

 Obiective, priorităţi și domenii de intervenție  

 

Din analiza diagnostic a rezultat faptul că spaţiul rural constituie, pentru teritoriul GAL 

Constanța Centru, un mediu propice desfășurării de activități proprii sectoarelor primare - 

agricultură și creşterea animalelor - și care este, totodată, suport pentru alte activități și servicii 

non-agricole. De asemenea, teritoriul GAL Constanța Centru încorporează importante aspecte 

legate de patrimoniul natural, peisagistic și cultural, contribuind în mare măsură, la creşterea 

uniformă a culturii rurale tradiţionale. 

Pentru valorificarea tuturor punctelor forte specifice zonei și implicit pentru o 

dezvoltare echilibrată și sustenabilă a acestui teritoriu, prin analizele diagnostic si SWOT 

și, de asemenea, în urma  consultării tuturor partenerilor relevanți (publici, privaţi, ONG) 

din teritoriu, au fost stabilite măsuri relevante care să contribuie la îndeplinirea 

obiectivelor, priorităților Uniunii Europene în materie de dezvoltare rurală și implicit la 

domeniile de intervenție ale acestora, reprezentând punctele cheie ale prezentei 

Strategii de Dezvoltare Locală și drept urmare, axul în jurul căruia se vor concentra toate 

acţiunile viitoare ale GAL Constanța Centru. (vezi tabelul de mai jos: Obiective, priorități 

și domenii de intervenție). 

Această Strategie de Dezvoltare Locală s-a construit pe potențarea punctelor tari, 

atenuarea punctelor slabe, folosirea oportunităților și diminuarea amenințărilor la nivel 

multisectorial, de unde rezultă caracterul integrat al acesteia. Caracterul inovator 

rezidă din formularea unor măsuri care să răspundă strict nevoilor persoanelor interesate 

din zonă și din formularea unor criterii de selecție raportate la nevoile din teritoriul GAL 

Constanța Centru. 

Ierarhizarea priorităților este redată în funcție de nevoile cu care se confruntă 

teritoriul GAL Constanța Centru, alocarea bugetară aferentă fiecărei priorități realizându-

se în funcție de specificul investiției. Pe primul loc se află P2, printr-o strategie de tip WT, 

care se va realiza prin sprijinirea înființării și modernizării exploatațiilor agricole și prin 

sprijinirea instalării tinerilor fermieri. Următoarea prioritate este P5, care decurge dintr-

o strategie de tip ST care utilizează toate avantajele zonei pentru a evita sau minimiza 

amenințările mediilor exterioare, prin îmbunătățirea gestionării surselor de poluare și 

reducerea GES. Iar pe ultimul loc re regăsește  P6, prin creșterea atractivității zonei, care 

vizează investiții în infrastructura de bază și socio-educațională, reabilitarea patrimoniului, 

promovarea identității locale și sprijinirea serviciilor sociale. Toate aceste investiții vor 

conduce la creșterea calității vieții și diminuarea disparităților dintre rural și urban. Aceste 

necesități decurg dintr-o strategie de tip SO, care utilizează avantajele zonei pentru a 

profita la maxim de oportunitățile oferite de mediul extern și dintr-o strategie de tip WT 

care minimizează slăbiciunile zonei și evită sau minimizează amenințările mediilor 

exterioare. Tot în cadrul acestei priorități se dorește crearea de noi locuri de muncă și 

dezvoltarea activităților non-agricole, care decurg dintr-o strategie de tip WO, prin care 

slăbiciunile zonei sunt diminuate pentru a profita la maxim de oportunitățile oferite de 

mediul extern. Măsurile propuse au fost ierarhizate în funcție de cererile și de propunerile 

din teritoriu: M1/2A - Înființare și modernizare exploatații agricole, M2/2B - Înstalarea 

tinerilor fermieri,  M3/6A - Investiții în afaceri non-agricole, M4/6B - Investiții în 

infrastructura socială, M5/6B - Sprijin pentru conservarea patrimoniului și M6/6B - Investiții 

în infrastructura de bază la scară mică. 



Obiectivul de 

dezvoltare 

rurală 1  

Favorizarea 

competitivități

i agriculturii  

(P2) 

Priorități de 

dezvoltare 

rurală → 

Domenii de 

Intervenție→ 

Măsuri → Indicatori de 

rezultat 

P2: Creșterea 

viabilității 

exploatațiilor 

și a 

competitivități

i tuturor 

tipurilor de 

agricultură în 

toate regiunile 

și promovarea 

tehnologiilor 

agricole 

inovatoare și a 

gestionării 

durabile a 

pădurilor  

 

2A) Îmbunătățirea 

performanței 

economice a 

tuturor 

exploatațiilor 

agricole și 

facilitarea 

restructurării și 

modernizării 

exploatațiilor, în 

special în vederea 

creșterii 

participării pe 

piață și a orientării 

spre piață, precum 

și a diversificării 

activităților 

agricole  

M1 Înființare și 

modernizare 

exploatații 

agricole  

 

2 exploatații 

agricole/benefi

ciari sprijiniti 

 

2B) Facilitarea 

intrării în sectorul 

agricol a unor 

fermieri calificați 

corespunzător și, în 

special, a reînnoirii 

generațiilor  

M2 Înstalarea 

tinerilor 

fermieri  

(obiectiv 

transversal: 

inovare) 

4 exploatații 

agricole/benefi

ciari sprijiniți 

Obiectivul de 

dezvoltare 

rurală 2 

Asigurarea 

gestionării 

durabilă a 

resurselor 

naturale și 

combaterea 

schimbărilor 

climatice  

 

(P5) 

P5: 

Promovarea 

utilizării 

eficiente a 

resurselor și 

sprijinirea 

tranziției către 

o economie cu 

emisii reduse 

de carbon și 

reziliență la 

schimbările 

climatice în 

sectoarele 

agricol, 

alimentar și 

silvic  

5D) Reducerea 

emisiilor de gaze 

cu efect de seră și 

de amoniac din 

agricultură  

M1 Înființare și 

modernizare 

exploatații 

agricole  

(obiectiv 

transversal 

mediu și 

climă) 

8-100 UVM 

     



Obiectivul de 

dezvoltare 

rurală 3  

Obținerea unei 

dezvoltări 

teritoriale 

echilibrate a 

economiilor și 

comunitățiilor 

rurale, inclusiv 

crearea și 

menținerea de 

locuri de 

muncă  

 

(P6) 

Priorități de 

dezvoltare 

rurală → 

Domenii de 

Intervenție → 

Măsuri → Indicatori de 

rezultat 

P6: 

Promovarea 

incluziunii 

sociale, a 

reducerii 

sărăciei și a 

dezvoltării 

economice în 

zonele rurale  

 

6A) Facilitarea 

diversificării, a 

înființării și a 

dezvoltării de 

întreprinderi mici, 

precum și crearea 

de locuri de muncă  

M3 Investiții în 

afaceri non-

agricole 

3locuri de 

muncă create 

6B) Încurajarea 

dezvoltării locale 

în zonele rurale  

 

M4 Investiții în 

infrastructură 

socială 

700 locuitori 

care 

beneficiează de 

servicii 

  

M5 Sprijin 

pentru 

conservarea 

patrimoniului  

3.000 locuitori 

care 

beneficiează de 

servicii/infrastr

uctură 

îmbunătățite 

M6 Investiții în 

infrastructura 

de bază la 

scară mică 

3.000 locuitori 

care 

beneficiează de 

servicii/infrastr

uctură 

îmbunătățite 

 

Tabelul 2: Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de intervenție 

Domenii de intervenție  Indicator de monitorizare 

1A - 

1B - 

1C - 

2A, 2B, 2C+ 6 exploatații agricole /beneficiari sprijiniți;  

3A, 3B - 

4A, 4B, 4C - 

4A, 4B, 4C - 

5A - 

5B, 5C - 

5D 8-100 UVM 

5E - 

6A 3 locuri de muncă 

6B 6.700 locuitori care beneficiează de servicii/infrastructură 

îmbunătățită;   

6C - 

 



CAPITOLUL V 

 Prezentarea măsurilor  

FIȘA MĂSURII 

 

Denumirea măsurii : Înființare și modernizare exploatații agricole 

CODUL Măsurii – M 1/ 2A/5D 

Tipul măsurii: INVESTIȚII           

1. Descrierea generală a măsurii 

Justificare și corelare cu analiza SWOT. Această măsură rezultă dintr-o strategie 

alternativă de tip WT care minimizează slăbiciunile zonei și evită sau minimizează 

amenințările mediilor exterioare. Deşi teritoriul GAL Constanța Centru prezintă un potenţial 

agricol deosebit, analiza SWOT indică următoarele arii problematice în dezvoltarea 

exploatațiilor agricole locale: 

-       Nivelul de dotare tehnică insuficientă și neadaptată pentru a asigura efectuarea 

lucrărilor mecanice în perioadele optime prevăzute de tehnologiile de cultură; din datele 

preluate din Recensământul General Agricol rezultă faptul că la un număr de 3722 exploatații 

agricole mixte, doar 2295 exploatații au utilizat tractoare agricole (acesta fiind utilajul 

agricol cu frecvența cea mai mare de utilizare în lucrările agricole), dintre care doar 589 

tractoare sunt în proprietatea celor care le utilizează. Din aceste statistici rezultă faptul că 

marea majoritate a exploatațiilor agricole închiriează utilajele agricole, ceea ce conduce la 

scurtarea perioadei de viață a utilajului și la un cost suplimentar de producție. 

- Număr scăzut de agenți economici certificați ecologic, în comparație cu alte zone 

ale țării: în anul 2011 s-au înregistrat 472,27 ha din totalul de 63.741,99 ha în conversie de 

la agricultura convențională, la agricultura ecologică. Acest lucru demonstrează faptul că la 

nivelul teritoriului GAL Constanţa Centru educaţia ecologică este superficială, iar 

practicarea agriculturii tradiționale, prin folosirea intensivă a fertilizatoarelor, pesticidelor 

și ierbicidelor va conduce la poluarea și distrugerea ariilor naturale învecinate.  

-         Necesitatea implementării de standarde de calitate cu privire la protecţia mediului, 

igiena şi bunăstarea animalelor. Gestionarea neconformă a gunoiului de grajd favorizează 

emisiile crescute de amoniac, motiv pentru care este necesar ca fiecare gospodărie să poată 

să îşi amenajeze un spaţiu destinat colectării gunoiului de grajd. Neconcordanţele cu 

standardele de calitate şi siguranţă alimentară impuse de UE pot conduce la închiderea 

unităţilor agricole şi zootehnice. O oportunitate pentru protejarea mediului înconjurător o 

constituie investiţiile pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi de amoniac din 

agricultură. 

-      Teritoriul este afectat de constrângeri naturale semnificative identificate în urma 

analizării criteriilor climatice, biofizice și geografice. 

-         Locuri de muncă insuficiente pentru populația activă: marea majoritate a populației 

active își desfășoară activitatea în domeniul agricol, însă de cele mai multe ori activitatea 

acestora este ocazională, fiind încadrați ca zilieri. 

Măsura sprijină investiţiile orientate spre creşterea competitivităţii exploataţiilor 

agricole prin dotarea cu utilaje şi echipamente performante în raport cu structura agricolă 

actuală, precum şi investiţiile pentru modernizarea fermelor și îmbunătațirea calității 

activelor fixe. 

Obiectiv de dezvoltare rurală al Reg.(UE) nr.1305/2013: I) Favorizarea 

competitivității agriculturii. 

 



Obiective specifice ale măsurii: 

- Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor agricole;  

- Introducerea de tehnologii agricole inovative; 

- Adaptarea exploataţiilor la standardele comunitare. 

Măsură contribuie la prioritatea P2: Creșterea viabilităţii fermelor şi a 

competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile şi promovarea tehnologiilor 

agricole inovatoare şi a gestionării durabile a pădurilor și P6: Promovarea incluziunii sociale, 

a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale, prevăzute la art. 5, Reg. (UE) 

nr.1305/2013. 

Măsura corespunde obiectivelor art. 17 – Investiții în active fizice 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.  

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg (UE) nr. 1305/2013, articolul 5: 

inovare, prin punctul 2) creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor 

tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si 

a gestionării durabile a pădurilor și protecția mediului prin punctul(5) promovarea utilizării 

eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și 

rezilientă la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M1 este complementară cu M2 – 

Instalarea tinerilor fermieri și cu M3 – Investiții în afaceri non-agricole, întrucât beneficiarii 

direcți/indirecți ai acesteia se regăsesc și în celelalte două măsuri. Prin faptul că M2 și M3 

sunt complementare cu M1 este respectat criteriul de selecție CS 4.2: Complementarietatea 

intervențiilor propuse în SDL. 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M1 este sinergică cu M2 - Instalarea tinerilor fermieri 

deoarece ambele măsuri vizează dezvoltarea sectorului agricol și introducerea de tehnologii 

inovative în fermele de pe teritoriul GAL Constanța Centru, contribuind la realizarea 

aceleiași priorități de dezvoltare rurală: 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.  

2. Valoarea adăugată a măsurii  

Sprijinului acordat prin măsură va contribui la: 

- O mai bună utilizare a factorilor de producție locali prin dezvoltarea potențialului 

fizic și promovarea utilizării de echipamente performante și moderne; 

- Promovarea inovării, precum și consolidarea identității și a profilului local prin 

aplicarea in procesul de producție a unor metode și materiale de producție noi fără 

a afecta calitatea și diversitatea producției agricole. 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

- Legislația națională în domeniul activităților agricole prevăzută în Ghidul 

solicitantului pentru participarea la selecția SDL. 

- Reg. (UE) 1303/2013, Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014. 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Beneficiari direcți: fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate, de pe 

teritoriul GAL; cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), 

grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc 



interesele membrilor. Definirea categoriilor de beneficiari în funcţie de baza legală de 

înfiinţare, organizare și funcţionare se va face în Ghidul Solicitantului. 

Beneficiari indirecți: consumatorii finali care achiziționează produsele agricole; 

persoanele angajate în exploatațiile agricole ca urmare a modernizării acestora care vor 

avea o satisfacție a muncii mai ridicată și care pot obține venituri mai mari; administrația 

locală prin încasarea unor taxe mai mari în cazul în care cresc veniturile societății ca urmare 

a implementării proiectelor specifice acestei măsuri. 

Complementarietatea M1/2A: prezenta măsură se adresează inclusiv celor care au 

beneficiat de finanțare direct sau indirect (în calitate de beneficiar final) pe măsura M2/2B, 

respectiv M3/6A, după cum urmează: 

- tinerii fermieri care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului în 

cadrul măsurii M2/2B și care își modernizează exploatația agricolă prin măsura 

M1/2A; 

- fermierii care aplică în cadrul măsurii M3/6A pentru diversificarea activității agricole 

către activități non-agricole; beneficiarii acestei măsuri pot opta pentru 

modernizarea activității agricole în cadrul M1/2A; 

- beneficiarii indirecți comuni celor 3 măsuri: consumatorii finali care achiziționează 

produse agricole, persoanele angajate în exploatații agricole care pot la rândul lor 

să desfășoare activitate agricolă și să beneficieze de sprijin în cadrul M1/2A. 

5. Tip de sprijin în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013 

- Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv de către solicitant; 

- 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: Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/ utilaje şi 

echipamente noi, în limita valorii de piaţă a bunului respectiv; 

- Investiții în extinderea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv tehnologii 

eficiente de reducerea emisiilor poluării și respectarea standardelor Uniunii care vor 

deveni obligatorii pentru exploataţii în viitorul apropiat, și cele pentru 

depozitarea/gestionarea adecvată a gunoiului de grajd în zonele unde această 

cerință este în curs de aplicare; 

- Investiții în extinderea şi/sau modernizarea fermelor vegetale; 

- Investiții în scopul îndeplinirii standardelor comunitare în cazul tinerilor fermieri în 

conformitate cu art 17 (5) al Reg. 1305/2013 în care sprijinul poate fi acordat pe o 

perioadă maximă de 24 luni de la momentul instalării și investiții de conformare cu 

noile standarde în cazul modernizării exploatațiilor agricole conform art. 17 (6) în 

care sprijinul poate fi acordat pe o perioadă maximă de 12 luni de la data la care 

noul standard a devenit obligatoriu pentru exploatație; 

- Înființare şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi 

racordări;  

- Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea 

de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu la art 45 (2) (d) din 

Reg. 1305/2013. 

- Cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv 

onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele 

pentru eliberarea certificatelor, potrivit art. 45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, 



precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării 

proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională (certificat de urbanism, autorizaţie de 

construire/desfiinţare, autorizaţie de scoatere din circuitul agricol, avize şi acorduri 

pentru racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, 

termoficare, energie electrică, telefonie, aviz sanitar, sanitar-veterinar şi 

fitosanitar, aviz PSI, acord de mediu, căi ferate industriale). 

Acțiuni neeligibile: Achiziţia de terenuri și clădiri; 

- Construcția și modernizarea locuinței; 

- Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante 

anuale și plantarea acestora din urmă; 

- Cheltuielile generate de investițiile în culturi energetice din specii forestiere cu ciclu 

scurt de producție (inclusiv cheltuielile cu achiziționarea materialului săditor și 

lucrarile aferente înființării acestor culturii); 

- Cheltuielile cu întreținerea culturilor agricole. 

7. Condiții de eligibilitate  

- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

- Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de 

minimum 8.000 SO; 

- Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute 

prin măsură; 

- Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției în cazul 

modernizării exploatației agricole; 

- Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată  în baza 

documentatiei tehnico-economice; 

- Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției agricole 

realizate de tinerii fermieri care se instalează pentru prima dată într-o exploatație 

agricolă se vor realiza în termen de maxim 24 de luni de la data instalării (conform 

art 17, alin. 5 din R(UE) nr.1305/2013); 

- Investițiile necesare adaptării la noi cerințe impuse fermierilor de legislația 

europeană se vor realiza în termen de 12 luni de la data la care aceste cerințe au 

devenit obligatorii pentru exploatația agricolă (conform art 17, alin. 6 din R(UE) 

nr.1305/2013); 

- Investiția va respecta legislaţia în vigoare (mentionată la capitolul Trimiteri la alte 

acte legislative) din domeniul: sănătății publice, sanitar-veterinar și de siguranță 

alimentară; 

- Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) 

nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat pentru exploatațiile care se 

modernizează.  

8. Criterii de selecție  

- Principiul dimensiunii exploatației agricole care vizează exploatațiile agricole de 

dimensiuni mici (4.000-11.999 SO) și medii (12.000– 250.000 SO); 

- Principiul asocierii fermierilor care dețin exploatații de dimensiuni mici, în cadrul 

cooperativelor sau a grupurilor de producători constituite în baza legislației naționale 

în vigoare; 

- Principiul sectorului prioritar - pentru fermele zootehnice (păsări, porcine, bovine) 

şi pentru fermele vegetale (cereale şi cartofi/ legume,pepeni și căpșuni/ plante 

oleaginoase şi proteice); 



- Principiul potenţialului agricol al zonei (ridicat/mediu);  

- Principiul investițiilor în îmbunătățirea gestionării surselor de poluare și reducerea 

GES; 

- Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului exploataţiei 

agricole. 

- Principiul dimensiunii Unității Vită Mare (UVM) – pentru exploatațiile 

zootehnice de mici dimensiuni (8-19.99 uvm) și medii (20 – 100 uvm). 

Principiile de selectie vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului și vor avea 

în vedere prevederile art. 49 al R(UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al 

solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea acestora in 

conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

Întensitatea sprijinului a fost stabilită având în vedere prevederile R(UE) 1305/2013.  

Proiectele din cadrul acestei măsuri sunt din categoria operațiunilor generatoare de venit. 

Beneficiarii sprijinului sunt agenți economici, cooperative (cooperativele agricole și 

societățile cooperative agricole), grupuri de producători care desfășoară activități 

economice generatoare de profit, care necesită sprijin pentru dezvoltare. Rata sprijinului 

nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și se va putea majora cu 20%, 

dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul fermelor mici și medii, respectiv 

70% în cazul fermelor mari, în cazul: ● investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta 

pana la 40 de ani, inclusiv la data depunerii cererii de finanţare (vezi art. 2 al R(UE) nr. 

1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, cfm. anexei 

II a R1305); ● investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 

(Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013; ● zonelor care se confruntă cu constrângeri 

naturale și cu alte constrângeri specifice, cfm. art. 32 R(UE) nr.1305/2013. Valoarea 

sprijinului nerambursabil va fi cuprins între 5.000 euro și 130.000 euro. Această valoare a 

fost stabilită în funcție de: 

- Obiectivele, prioritățile și bugetul SDL:  M1 este încadrată pe domeniul principal 2A, 
contribuind în același timp la domeniul secundar 5D. Prioritățile  pe care este încadrată 
această măsură, P2, respectiv P5, ocupă o pondere de 26,71 % din totalul bugetului disponibil 
pentru prezenta SDL. S-a optat pentru această partajare,având în vedere faptul că GAL 
Constanța Centru dispune de un buget redus (1.418.476 euro), sumă care a fost împărțită 
având în vedere ponderea de maxim 20% privind cheltuielile de funcționare și animare ale 
asociației și păstrarea unei pondere echilibrate între domeniul privat și între domeniul public 
și societatea civilă. Astfel, din restul de 80% disponibili pentru a fi alocați pe cele 3 priorități 
identificate la nivelul GAL, 51% au fost direcționați către domeniul privat, acesta fiind 
motorul de bază al economiei GAL Constanța Centru și 49% pentru domeniul public și 
societatea civilă, deoarece pentru ca investițiile private să continue să se dezvolte este 
nevoie de o utilizare eficientă a resurselor GAL-ului care să-i confere acestuia un plus de 
valoare și o creștere a calității vieții populației.  
- Specificul local: caracterul agrar al teritoriului îl recomandă pentru realizarea de 
investiții în zonă. Altfel spus, agricultura este în continuare o prioritate importantă pentru 
dezvoltarea teritoriului GAL Constanța Centru, fiind activitatea de bază a populației din 
zonă, aspect justificat prin faptul că 89% din teritoriu este încadrat ca teren agricol (90% - 
teren arabil, 9% - pășuni și fânețe naturale, 1% - plantații de pomi și vie), cele mai multe 
persoane din categoria populației active ocupate desfășurând activități în sectorul agricol, 
silvicultură, pescuit. 
10. Indicatori de monitorizare  

- Numărul de exploatații/ întreprinderi sprijinite. 

- Numărul UVM de atins. 



FIȘA MĂSURII 

 

Denumirea măsurii : Instalarea tinerilor fermieri  

CODUL Măsurii – M 2/ 2B 

Tipul măsurii: SPRIJIN FORFETAR 

1.Descrierea generală a măsurii  

Justificare și corelare cu analiza SWOT: Această măsură de sprijin pentru instalarea 

tinerilor fermieri rezultă dintr-o strategie de tip WT care minimizează slăbiciunile zonei și 

evită sau minimizează amenințările mediilor exterioare. Deşi calitatea terenului agricol a 

imprimat teritoriului GAL Constanța Centru un caracter agrar, în urma analizei SWOT, au 

fost identificate o serie de probleme stringente: 

- Dependența de sectorul agricol, cea mai mare parte a comunității desfășurând 

activități în domeniul agricol, respectiv 30% din populația activă ocupată, reprezentând 

ponderea cea mai mare de persoane care activează într-un anumit domeniu; 

- Dotare tehnică insuficientă și necorespunzătoare: din datele preluate din 

Recensământul General Agricol rezultă faptul că la un număr de 3722 exploatații agricole 

mixte, doar 2295 exploatații au utilizat tractoare agricole (acesta fiind utilajul agricol cu 

frecvența cea mai mare de utilizare în lucrările agricole), dintre care doar 589 tractoare 

sunt în proprietatea celor care le utilizează. Din aceste statistici rezultă faptul că marea 

majoritate a exploatațiilor agricole închiriează utilajele agricole, ceea ce conduce la 

scurtarea perioadei de viață a utilajului și la un cost suplimentar de producție. 

- Infrastructură educațională deficitară, caracterizată prin abandon școlar ridicat și 

nivel de calificare scăzut în rândul managerilor de exploatații agricole. Din analiza diagnostic 

a reieșit faptul că 55% dintre administratorii de ferme dețin doar experiență practică 

agricolă,  26% dețin pregătire agricolă completă și 19% au pregătire agricolă de bază;  

- Tendință de îmbătrânire a șefilor de exploatații: din totalul persoanelor care au 

prestat activitate în sectorul agricol se remarcă îndeosebi persoanele cu vârsta cuprinsă 

între: 55-64 ani (22%), 35-44 ani(21%), 45-54 ani(20%), 65 ani și peste (20%), 25-34 ani (12%) 

și 15-24 ani (5%) conform înregistrărilor RGA 2010-2011. Tendința de îmbătrânire a șefilor 

de exploatații și a persoanelor care activează în agricultură generează un impact negativ 

asupra nivelului de dezvoltare, modernizare și implicit competitivitate al exploatațiilor 

agricole;  

- Putere economică redusă a fermelor care sunt orientate, cu preponderență, spre 

autoconsum (suprafața GAL Constanța Centru este acoperită predominant de grădini 

familiale – 4400 exploatații și teren arabil – 2794 exploatații, după categoria de folosință a 

exploatațiilor agricole). Logica de intervenție a acestei măsuri este de a veni în sprijinul 

tinerilor fermieri pentru a-și promova produsele pe piața liberă.  

-      Predomină exploatațiile agricole fărâmițate, de suprafețe mici, gestionate de 

fermieri în vârstă și caracterizate printr-un nivel de dotare tehnică insuficientă, neadaptată 

la cerințele pieței, motiv pentru care nivelul de dezvoltare a exploatațiilor agricole în acest 

caz este imposibil de atins.  

În baza acestor considerente, se impune accelerarea restructurării şi modernizării 

exploataţiilor agricole, prin încurajarea tinerei generații de a prelua exploatațiile agricole, 

prevenindu-se astfel abandonul terenurilor agricole, având în vedere importanţa economică 

şi socială a acestora, pentru asigurarea și menținerea sustenabilității atât pentru generațiile 

prezente cât și pentru generațiile viitoare.  



Obiectiv de dezvoltare rurală al Reg.(UE) nr.1305/2013: I) Favorizarea 

competitivității agriculturii. 

Obiective specifice ale măsurii: 

- Creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate 

agricolă ca şefi/conducători de exploataţie; 

- Îmbunătăţirea managementului, creşterea competitivităţii sectorului agricol şi 

sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu cerinţele pentru protecţia 

mediului, igienă şi bunăstarea animalelor și siguranţa la locul de muncă;  

- Crearea posibilității tinerilor fermieri rezidenți, cu un minim de cunoștinte de bază, 

în vederea instalării ca şefi/ conducători ai exploatației agricole. 

Măsură contribuie la prioritatea P2: Creșterea viabilităţii fermelor şi a 

competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile şi promovarea tehnologiilor 

agricole inovatoare şi a gestionării durabile a pădurilor și P6: Promovarea incluziunii sociale, 

a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale, prevăzute la art. 5, Reg. (UE) 

nr.1305/2013. 

Măsura corespunde obiectivelor art.19 – Dezvoltarea exploatațiilor și a 

întreprinderilor.  

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție DI 2B Facilitarea intrării în sectorul 

agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor. 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg (UE) nr. 1305/2013, articolul 5: 

inovare și protecția mediului, respectiv punctul (1) încurajarea transferului de cunoștințe în 

randul tinerilor în vederea inovării agriculturii. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M2 este complementară cu M3 – Investiții 

în afaceri non-agricole, întrucât beneficiarii direcți/indirecți ai acesteia se regăsesc și în 

celelalte două măsuri. Prin faptul că M3 este complementară cu M2 este respectat criteriul 

de selecție CS 4.2: Complementarietatea intervențiilor propuse în SDL. 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M2 este sinergică cu M1 - Înființare și modernizare 

exploatații agricole deoarece ambele măsuri vizează dezvoltarea sectorului agricol și 

introducerea de tehnologii inovative în fermele de pe teritoriul GAL Constanța Centru, 

contribuind la realizarea aceleiași priorități de dezvoltare rurală: 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. 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

Prin reînnoirea generațiilor de fermieri se previne abandonul terenurilor agricole, 

aspect ce va avea un efect benefic asupra vieții întregii comunități din teritoriul GAL, astfel: 

- Agricultura, ca principală activitate economică din teritoriul GAL Constanța Centru 

va deveni mai productivă prin atragerea de tineri, calificați și axați pe lucrări agricole 

mecanizate. 

- Valoarea adăugată a măsurii rezidă prin însăși imbunătățirea calitativă pe care 

aceasta o aduce sectorului agricol din teritoriul GAL Constanța Centru, care devine 

mult mai competitiv prin inovare, tehnologizare și prin protecţia mediului prin faptul 

ca prevede o investitie de mediu în conformitate cu normele in vigoare privind  

bunăstarea culturilor, igiena şi bunăstarea animalelor precum și siguranţa la locul de 

muncă.  

- Se va acorda atenție proiectelor al căror solicitant aderă/este membru în cadrul unei 

asociații care reprezintă interesele tinerilor fermieri. Prin intermediul unei astfel de 

asociații, tânărul fermier va avea posibilitatea să participe la un schimb de bune 



practici în țară sau în alte țări din UE și să fie ținut la curent cu ultimele noutăți din 

domeniul agricol. 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

- Legislația națională în domeniul activităților agricole prevăzută în Ghidul 

solicitantului pentru participarea la selecția SDL; 

- Reg. (UE) 1303/2013, Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014. 

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 şi deţine cel puţin 50%+1 din acţiuni. 

Definirea categoriilor de beneficiari în funcţie de baza legală de înfiinţare, organizare 

şi funcţionare se va face în Ghidul Solicitantului. 

Beneficiari indirecți: consumatorii finali care achiziționează produsele agricole; 

persoanele angajate în exploatațiile agricole ca urmare a modernizării acestora care vor 

avea o satisfacție a muncii mai ridicată și care pot obține venituri mai mari; administrația 

locală prin încasarea unor taxe mai mari în cazul în care cresc veniturile societății ca urmare 

a implementării proiectelor specifice acestei măsuri. 

Complementarietatea M2/2B: prezenta măsură este complementară cu M3/6A, în 

sensul că se adresează celor care au beneficiat de finanțare direct sau indirect (în calitate 

de beneficiar final) pe măsura M3/6A, după cum urmează: 

- beneficiarii direcți: având în vedere faptul că măsura M3/6A intră sub incidența 

regulii de minimis, ajutoarele de minimis se consideră acordate în momentul în care 

dreptul legal de a beneficia de aceste ajutoare este conferit întreprinderii în temeiul 

legislației naționale aplicabile, indiferent de data la care ajutoarele de minimis se 

plătesc întreprinderii respective. Prin urmare, în cadrul acestei măsuri se consideră 

că solicitantul a beneficiat de finanțare la momentul semnării contractului de 

finanțare aferent măsurii M3/6A. În aceste circumstanțe solicitantul poate să obțină 

finanțare și în cadrul măsurii M2/6B, dar fără să depășească 2 ani de la înregistrarea 

în Oficiul Registrului Comerțului la momentul depunerii cererii de finanțare. 

- beneficiarii indirecți: consumatorii finali care achiziționează produse agricole, 

persoanele angajate în exploatații agricole care pot la rândul lor să desfășoare 

activitate agricolă și să beneficieze de sprijin în cadrul M2/2B. 

5. Tip de sprijin în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013 

 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: 

Sunt eligibile toate tipurile de operațiuni care se desfasoara pe teritoriul GAL 

Constanța Centru si care sunt în concordanță cu planul de afaceri, respectiv cu 

reglementările în vigoare, respectiv art.45 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.  

 

 



Acțiuni neeligibile: 

- Achiziţia de clădiri și autovehicule; 

- Onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind 

durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate;          

- Cheltuieli cu achiziționarea de bunuri și echipamente second-hand; 

- Construcția și modernizarea locuinței; 

- Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante 

anuale și plantarea acestora din urmă. 

7. Condiții de eligibilitate  

- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi 

întreprinderilor mici și trebuie să deţină o exploataţie agricolă cu dimensiunea 

economică cuprinsă între 8.000 şi 40.000 SO (valoare producţie standard);  

- Solicitantul trebuie să dețină 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 sau adeverință prin care se atestă faptul că 

solicitantul este înscris în cadrul unui program de formare profesională, până la 

eliberarea documentului doveditor; 

- Beneficiarul trebuie să aibă domiciliul și sediul social al exploatației într-una din cele 

9 unități administrativ teritoriale din GAL Constanța Centru; 

- În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, planul de afaceri 

va prevede în mod obligatoriu amenajări de gestionare a gunoiului de grajd, conform 

normelor de mediu, asadar investiția va respecta legislaţia în vigoare (mentionată la 

capitolul Trimiteri la alte acte legislative) din domeniul: sănătății publice, sanitar-

veterinar și de siguranță alimentară. 

8. Criterii de selecție  

- Principiul dimensiunii exploatației agricole – vor avea prioritate exploatațiile 

cuprinse între 8.000 – 29.999 SO; 

- Principiul comasării exploatațiilor agricole (nr. de exploatații preluate integral); 

- Principiul sectorului prioritar care vizează sectorul zootehnic (porcine, bovine, ovine 

și caprine) și vegetal (legumicultură, cereale, plante oleaginoase); 

- Principiul potenţialului agricol al zonei (ridicat/mediu);  

- Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului exploataţiei 

agricole; 

- Principiul apartenenței la o asociație care reprezintă interesele tinerilor fermieri. 

Criteriile de selectie vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului și vor avea 

în vedere prevederile art. 49 al R(UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al 

solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea acestora in 

conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

Sprijinul public nerambursabil se va acorda pentru o perioadă de maxim trei ani sub 

formă de primă forfetară și va fi de 40.000 de euro, având în vedere bugetul pentru 

implementarea SDL, astfel: 

- 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;  

- 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a 

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

Această valoare a fost stabilită în funcție de: 



- Obiectivele, prioritățile și bugetul SDL: Prioritatea pe care este încadrată această 

măsură, P2, ocupă o pondere de 21,77 % din totalul bugetului disponibil pentru prezenta 

SDL. S-a optat pentru această partajare,având în vedere faptul că GAL Constanța Centru 

dispune de un buget redus (1.418.476 euro), sumă care a fost împărțită având în vedere 

ponderea de maxim 20% privind cheltuielile de funcționare și animare ale asociației și 

păstrarea unei pondere echilibrate între domeniul privat și între domeniul public și 

societatea civilă. Astfel, din restul de 80% disponibili pentru a fi alocați pe cele 3 priorități 

identificate la nivelul GAL, 51% au fost direcționați către domeniul privat, acesta fiind 

motorul de bază al economiei GAL Constanța Centru și 49% pentru domeniul public și 

societatea civilă, deoarece pentru ca investițiile private să continue să se dezvolte este 

nevoie de o utilizare eficientă a resurselor GAL-ului care să-i confere acestuia un plus de 

valoare și o creștere a calității vieții populației.  

- Specificul local: caracterul agrar al teritoriului îl recomandă pentru realizarea de 

investiții în zonă. Altfel spus, agricultura este în continuare o prioritate importantă pentru 

dezvoltarea teritoriului GAL Constanța Centru, fiind activitatea de bază a populației din 

zonă, aspect justificat prin faptul că 89% din teritoriu este încadrat ca teren agricol (90% - 

teren arabil, 9% - pășuni și fânețe naturale, 1% - plantații de pomi și vie), cele mai multe 

persoane din categoria populației active ocupate desfășurând activități în sectorul agricol, 

silvicultură, pescuit. De asemenea s-a avut în vedere procesul de îmbătrânire al șefilor de 

exploatații actuali și numărul destul de mare de tineri care activează în domeniul agricol, 

motiv pentru care se dorește stimularea tinerilor antreprenori aflați la început de drum prin 

acordarea unui sprijin sub formă de primă forfetară ușor de gestionat astfel încât aceștia să 

nu fie puși în imposibilitatea contractării unui credit financiar pentru susținerea contribuției 

proprii. De asemenea se dorește minimizarea riscurilor în urma realizării unui plan de afaceri 

viabil, prin care tânărul fermier să poată să-și prevadă pas cu pas acțiunile și modalitatea 

prin care va gestiona sprijinul oferit.  

10. Indicatori de monitorizare  

- Numărul de exploatații/ întreprinderi sprijinite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FIȘA MĂSURII 

 

Denumirea măsurii : Investiții în afaceri non-agricole 

CODUL Măsurii – M 3/ 6A 

Tipul măsurii:  INVESTIȚII  

1. Descrierea generală a măsurii 

Justificare si corelare cu analiza SWOT: Această măsură este fundamentată pe o 

alternativă strategică de tip W0, care urmăreşte să îmbunătăţească punctele slabe ale zonei 

pentru a genera posibilităţi şi/sau să fructifice oportunităţile pentru dezvoltare. Au fost 

identificate următoarele arii problematice/oportunităţi ce vizează activităţile non-agricole: 

- Slaba ocupare a forţei de muncă în cadrul sectorului non-agricol. Cea mai mare 

pondere a populaţiei active se înregistrează în domeniul agricol. De aici apare necesitatea 

de a promova și dezvolta activități economice non-agricole, oferind locuitorilor șansa unor 

câștiguri suplimentare, premisa creării de noi locuri de muncă în zonă și reducerea 

decalajelor dintre rural și urban.  

- Potenţialul turistic este slab valorificat. Teritoriul GAL Constanța Centru se 

caracterizează printr-o infrastructură turistică insuficient dezvoltată din cauza faptului că 

politicile de dezvoltare ale turismului la nivel județean s-au concentrat exclusiv pe 

dezvoltarea litoralului nu și în interiorul județului Constanța, aspect care poate fi ameliorat 

prin dezvoltarea turismului local cu accent pe evidențierea particularităților naturale și 

culturale ale regiunii având în vedere faptul că în teritoriu există numeroase obiective de 

patrimoniu, precum și zone Natura 2000. 

- Localizarea teritoriului reprezintă o oportunitate turistică şi economică. Teritoriul 

are o importanţă geostrategică aparte fiind localizat în aproprierea unor mari pieţe urbane 

(oraşele Constanţa, Tulcea, Medgidia) şi a Canalului Dunăre-Marea Neagră (porturile 

Constanţa, Agigea, Cernavodă), ceea ce permite extinderea serviciilor/producţiei locale 

dincolo de delimitările teritoriale ale GAL Constanţa Centru. Infrastructura de drumuri 

naţionale şi judeţene este de asemenea propice atragerii de turişti sau pentru desfăşurarea 

serviciilor de distribuţie mărfuri, prin teritoriu trecând şoseaua de centură a Constanţei şi 

autostrada  Bucureşti – Constanţa, care oferă un acces fluent traficului dinspre Bucureşti şi 

nordul ţării înspre teritoriul GAL Constanţa Centru.  

- Atragerea turiștilor pentru excursiile de sfârșit de săptămână. Excursiile în afara 

localității sunt foarte puțin populare în municipiul Constanța, care ar putea furniza cea mai 

mare parte a turiștilor pentru un city-break, care să asigure un aflux de turiști și în afara 

sezonului estival. Pentru atragerea acestui tip de turiști este necesară dezvoltarea unor 

activități anexe vizitării siturilor istorice sau naturale: experimentarea diverselor 

meșteșuguri, a lucrărilor agricole într-un mod tradițional, vizite la ferme turistice, 

practicarea sporturilor și în aer liber (ciclism, trekking, caiac/canoe, navomodelism pe 

lacuri, tir cu arcul, călărie etc.) amenajarea de spații pentru diverse activități (parcuri de 

aventură, terenuri de paintball etc.). Spațiile largi, disponibile, frumoase permit 

amenajarea cu ușurință a unor terenuri cu astfel de destinații. Agricultura și zootehnia pot 

contribui prin o ofertă de produse ecologice, din ce în ce mai cerute pe piață.  

- Includerea teritoriului în circuitul turistic naţional şi internaţional reprezintă o altă 

oportunitate a zonei. Includerea zonelor Natura 2000, a siturilor arheologice sau a clădirilor 

din patrimoniul cultural-istoric într-un circuit turistic local-judeţean-naţional va conduce la 

creşterea numărului de turişti din zonă. Militarii de la baza militară americană din comuna 



Mihail Kogălniceanu pot participa de asemenea la dezvoltarea potenţialului agroturistic, prin 

invitarea rudelor sau prietenilor în teritoriu. 

- Păstrarea și promovarea identității locale. În teritoriul GAL Constanța Centru au fost 

identificate o serie de tradiții și obiceiuri specifice datorate diversității etnice (ex. luptele 

tătărești – lupte küreș).  

- Posibilitatea creşterii numărului de locuri de muncă prin facilitarea accesului la 

finanţare a microîntreprinderilor. Sprijinul acordat pentru furnizarea de stimulente de 

dezvoltare a antreprenoriatului rural, pentru a genera locuri de muncă prin înfiinţarea şi 

dezvoltarea afacerilor rurale, prin înfiinţarea de servicii cu potenţial de creştere sau de 

activităţi de producţie, ca de exemplu, dotarea pentru transformarea şi prelucrarea 

produselor agricole pentru turismul rural şi agro-turism, cu accent pe produse specifice, 

tradiţionale şi regionale sau investiţiile în serviciile sanitar veterinare şi medicale va spori 

oportunităţile de angajare/veniturile şi vor contribui la reducerea diferenţei dintre nivelul 

veniturilor rurale şi cel al veniturilor urbane.  

Această măsură va contribui la creșterea calității vieții și la absorbția surplusului de 

muncă din agricultură. O astfel de intervenţie va avea un impact pozitiv asupra populaţiei 

active care nu va mai fi tributară agriculturii de (semi)subzistenţă, oferind perspective de 

venituri noi și stabile. De altfel, diversificarea şi creşterea veniturilor corelate cu 

posibilităţile de angajare pe termen lung, angajarea în alte sectoare decât cel al agriculturii 

şi implicarea socială, sunt legate de dezvoltarea durabilă a sectorului de afaceri în mediul 

rural.  

Obiectiv de dezvoltare rurală al Reg.(UE) nr.1305/2013: III) Obținerea unei dezvoltări 

teritoriale echilibrate a economiilor și comunitățiilor rurale, inclusiv crearea și menținerea 

de locuri de muncă.  

Obiective specifice ale măsurii: 

▪ Diversificarea economiei rurale, dezvoltarea economică a zonelor rurale și eradicarea 

sărăciei; 

▪ Dezvoltarea serviciilor pentru populație și alte activități economice; 

▪ Crearea și menținerea locurilor de muncă. 

Măsură contribuie la prioritea P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei 

și a dezvoltării economice în zonele rurale, prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.

 Măsura corespunde obiectivelor art. 19 - Dezvoltarea exploatațiilor și a 

întreprinderilor, 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.  

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 5 prin 

punctul (6) promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 

zonele rurale. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M3 este complementară cu M1 – 

Înfiintare și modernizare exploatații agricole, M2 – Instalarea tinerilor fermieri și M4 – 

Investiții în infrastructura socială, întrucât beneficiarii direcți/indirecți ai acesteia se 

regăsesc și în celelalte două măsuri. Prin faptul că M1 și M2 sunt complementare cu M3 este 

respectat criteriul de selecție CS 4.2: Complementarietatea intervențiilor propuse în SDL. 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M3 este sinergică cu M4 – Investiții în infrastructura 

socială, cu  M5 – Sprijin pentru conservarea patrimoniului și  M6 – Investiții în infrastructura 

de bază la scară mică, deoarece toate aceste măsurile vizează îmbunătățirea calității vieții 

și creșterea accesului populației la infrastructura de bază a teritoriului, contribuind 



împreună la realizarea priorității de dezvoltare rurală P6 - Promovarea incluziunii sociale, a 

reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale. Deoarece aceste patru măsuri 

contribuie la aceeași prioritate, respectiv P6, se respectă criteriul de selecție CS 4.1: 

Sinergia dintre măsurile propuse. 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

Măsura contribuie la: 

▪ Stimularea activităților economice noi din sfera serviciilor pentru populație sau 

pentru alte activități de producție non-agricole din teritoriul GAL Constanța Centru; 

▪ Stimularea agroturismului și dezvoltarea de activități anexe vizitării siturilor istorice 

sau naturale;  

▪ Dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how; 

▪ Crearea de noi locuri de muncă. 

Măsura vizează încurajarea și susținerea întreprinzătorilor din domeniul non-agricol 

pentru înființarea și/sau dezvoltarea activităților neagricole în comunele din teritoriul GAL 

Constanța Centru. Măsura se adresează exclusiv acelor activități sau operațiuni deficitare. 

Sunt încurajate întreprinderile din domeniul non-agricol care asigură desfacerea 

activității proprii pe teritoriul a două sau mai multe UAT-uri din GAL. Măsura vizează 

încurajarea și susținerea agroturismului. 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

- Reg (UE) 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene referitor a ajutoarele de  minimis; 

- Reg. (UE) 1303/2013, Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014; 

- Ordonanța de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de 

către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile 

familiale cu modificările și completările ulterioare; 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Beneficiari direcți:  

- Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente și nou înființate din spațiul rural 

(start-ups); 

- Fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care își diversifică activitatea de bază 

agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în teritoriul GAL Constanța 

Centru în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și 

întreprinderi mici. Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile. 

Beneficiari indirecți:  

- Persoanele din categoria populației active aflate în căutarea unui loc de muncă, 

angajaţii, consumatorii finali ai produselor printre care şi tinerii, administraţia locală 

care încasează taxe mai mari ca urmare a dezvoltării afacerilor la nivel local, 

furnizorii entităţilor juridice etc. 

Complementarietatea M3/6A: prezenta măsură se adresează celor care au beneficiat 

de finanțare direct sau indirect (în calitate de beneficiar final) pe măsura M1/2A, M2/2B sau 

M4/6B, după cum urmează: 

- beneficiari direcți: fermierii care au beneficiat de sprijin în cadrul măsurilor M1/2A, 

M2/2B și care își diversifică activitatea agricolă existentă către activități non-agricole 

(vezi pct.8.1); persoanele juridice private care au obținut finanțare prin M4/6B, care 

se regăsesc și în categoria beneficiarilor eligibili din cadrul prezentei măsuri (micro-

întreprinderi și întreprinderi mici existente și nou înființate din spațiul rural) și care 

doresc să își modernizeze activitatea non-agricolă; 



- beneficiari indirecți: angajații, consumatorii finali ai produselor din teritoriul GAL 

Constanța Centru din cadrul măsurilor M1/2A și M2/2B care pot demara o activitate 

non-agricolă; persoanele care au fost angajate în urma implementării măsurii M4/6B 

pot la rândul lor să înființeze/modernizeze o afacere non-agricolă în teritoriul GAL 

Constanța Centru. 

5. Tip de sprijin în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013 

- 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 specifice: 

- Construcţia, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea clădirilor; 

- Achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalaţii şi 

echipamente noi; 

- Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de 

brevete, licențe, drepturi de autor, mărci; 

- Înființarea/modernizarea de firme de profil non-agricol productive (ex. industria 

ușoară) și de servicii pentru populația zonei (ex. servicii de croitorie, cizmărie, 

reparații mașini, unelte și obiecte casnice, investiții în producerea de energie 

regenerabilă, etc) ;  

- Înființarea de ateliere/cooperative meșteșugărești; 

- Construcția, extinderea și/sau modernizarea și dotarea agropensiunilor și a altor 

structuri de primire turistică (camping, sat de vacanță, bungalow-uri etc.); 

- Înființarea/modernizarea/dotarea de activități de agrement (trasee turistice, 

parcuri tematice de tip paint-ball, aventuri, etc). 

Acțiuni neeligibile: 

- Cheltuieli specifice de înființare și funcționare a întreprinderilor (obținerea avizelor 

de funcționare, taxe de autorizare, salarii angajați, cheltuieli administrative, etc); 

- Cheltuieli cu achiziționarea de bunuri și echipamente second-hand; 

- Prestarea de servicii agricole; 

- Producția de electricitate din biomasă ca și activitate economică. 

7. Condiții de eligibilitate  

- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

- Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de activități sprijinite; 

- Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în teritoriul GAL 

Constanţa Centru, iar activitatea va fi desfășurată în teritoriul GAL; 

- Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției.  

8. Criterii de selecție  

- Principiul diversificării activității agricole a fermelor existente către activități non-

agricole; 

- Principiul prioritizării sectoarelor cu potențial de creștere (textile și pielărie, 

industrii creative și culturale – inclusiv meșteșuguri, producție, agroturism, etc); 

- Principiul stimulării activităților turistice prin prioritizarea proiectelor care includ 

activități turistice de agrement ce vor fi desfășurate în zonele cu arii naturale 

protejate sau proiectele care includ organizarea de ateliere și activități de păstrare 

și promovare a identității locale (obiceiuri și tradiții locale); 



- Principiul creării și menținerii locurilor de muncă stabile prin investiții adecvate; 

- Principiul derulării activităților anterioare ca activitate generală de management a 

firmei, pentru o mai bună gestionare a activității economice. 

Principiile de selectie vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului și vor avea 

în vedere prevederile art. 49 al R(UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al 

solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea acestora in 

conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 

9. Sume (aplicabile) și  rata sprijinului  

Proiectele din cadrul acestei sub-măsuri sunt din categoria operațiunilor generatoare 

de venit. Beneficiarii sprijinului sunt agenți economici care necesită sprijin pentru 

dezvoltare și care pot crea și menține noi locuri de muncă.  

Intensitatea sprijinului va fi de 90% din totalul cheltuielilor eligibile din proiect. 

Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5.000 și 200.000 euro. 

Valoare și intensitatea sprijinului au fost stabilite în funcție de: 

- Obiectivele, prioritățile și bugetul SDL:  Această măsură de sprijin pentru crearea de 

noi locuri de muncă  și dezvoltarea activităților non-agricole rezultă dintr-o strategie de tip 

WO, prin care slăbiciunile zonei sunt diminuate pentru a profita la maxim de oportunitățile 

oferite de mediul extern. Prioritatea pe care este încadrată această măsură, P6, ocupă o 

pondere de 53,30 % din totalul bugetului disponibil pentru prezenta SDL. S-a optat pentru 

această partajare,având în vedere faptul că GAL Constanța Centru dispune de un buget redus 

(1.418.476 euro), sumă care a fost împărțită având în vedere ponderea de maxim 20% privind 

cheltuielile de funcționare și animare ale asociației și păstrarea unei pondere echilibrate 

între domeniul privat și între domeniul public și societatea civilă. Astfel, din restul de 80% 

disponibili pentru a fi alocați pe cele 3 priorități identificate la nivelul GAL, 51% au fost 

direcționați către domeniul privat, acesta fiind motorul de bază al economiei GAL Constanța 

Centru și 49% pentru domeniul public și societatea civilă, deoarece pentru ca investițiile 

private să continue să se dezvolte este nevoie de o utilizare eficientă a resurselor GAL-ului 

care să-i confere acestuia un plus de valoare și o creștere a calității vieții populației.  

- Specificul local și importanța strategică: teritoriul GAL Constanța Centru are un 

caracter agrar, ponderea cea mai mare a ocupării forței de muncă pe domenii de activitate 

fiind direcționată către sectorul agricol. Alocarea bugetară aferentă acestei măsuri dorește 

să diminueze o parte din punctele slabe ale zonei privind reprezentarea limitată a afacerilor 

non-agricole din mediul rural. Din analiza diagnostic a rezultat faptul că la nivelul 

activităților care nu vizează agricultura, majoritatea populației din GAL Constanța Centru 

este proporționată în sectorul comerțului, industriei prelucrătoare, construcții, hoteluri și 

restaurante. Prin urmare se dorește stimularea acestora, precum și oferirea de oportunități 

micilor antreprenori care să poată să își deschidă o afacere în mediul rural cum ar fi: 

înființarea unei firme de catering, a unui mic atelier de tâmplărie sau de croitorie, un atelier 

de vulcanizare, o spălătorie, un cabinet de contabilitate, o pensiune agroturistică, activități 

de agrement care să asigure diversitatea în zonă, cu alte cuvinte afaceri care se pot deschide 

cu o contribuție proprie minimă, la care se va adăuga sprijinul provenit din partea GAL 

Constanța Centru. Aplicarea contribuției proprii îi va responsabiliza pe potențialii beneficiari 

pentru o gestionare eficientă a propriei afaceri. 

10. Indicatori de monitorizare  

- Locuri de muncă nou create. 

 

 



FIȘA MĂSURII 

 

Denumirea măsurii : Investiții în infrastructura socială 

CODUL Măsurii – M 4/ 6B 

Tipul măsurii:  INVESTIȚII  

    SERVICII 

1. Descrierea generală a măsurii 

Justificare și corelare cu analiza SWOT. Această măsură este fundamentată pe o 

aternativă strategică de tip WT care minimizează slăbiciunile zonei și evită sau minimizează 

amenințările mediilor exterioare. Din analiza SWOT au rezultat următoarele: 

- Serviciile sociale din teritoriul GAL Constanța Centru sunt insuficient dezvoltate, fiind 

nevoie de măsuri specifice care să ajute comunitățile segregate/grupurile vulnerabile pentru 

a se integra pe piața muncii și pentru a crește nivelul de trai și de educație al acestora. 

- Zone sărace în proporție de 56%. În teritoriul GAL Constanța Centru au fost 

identificate localități cu un indice de dezvoltare umană locală sub 55, aspect care arată 

preponderența zonelor sărace (comunele Pantelimon, Siliștea, Târgușor, Vulturu, Grădina). 

La această încadrare contribuie nivelul scăzut de trai al populației care indică o rată a 

sărăciei de 33,3% în anul 2014, în creștere în intervalul de analiză 2011-2014 și abandonul 

școlar, 1453 de persoane din teritoriul GAL nu au absolvit nici o școală, iar 877 dintre aceștia 

sunt analfabeți, aspecte care conduc la o participare redusă şi la un acces limitat la piaţa 

muncii și prin urmare la venituri mici, risc ridicat de sărăcie şi excluziune socială. 

- Riscul excluderii sociale a locuitorilor din zonă din cauza nivelului redus de educație 

al acestora și a gradului ridicat de analfabetizare.    

Una dintre soluțiile identificate pentru diminuarea acestor puncte slabe și amenințări 

constă în îmbunătățirea egalității de șanse pentru grupurile vulnerabile și reducerea 

numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și de excluziune socială din comunitățile 

marginalizate. Aceste comunități se caracterizează prin: 

▪ Preponderența unei anumite etnii (în special a romilor) 

Teritoriul GAL Constanța Centru poate fi văzut ca un mozaic confesional și etnic 

caracter conferit de existența minorităților din zonă (romi, turci, tătari, bulgari, 

macedoneni, maghiari, germani) care reprezintă 9% din totalul populației GAL. Dintre aceste 

minorități, conform Recensământului populației din anul 2011, rezultă că 1.480 cetățeni 

sunt de etnie romă și reprezintă 4% din populația totală a GAL Constanța Centru, concentrați 

în comunele Castelu (343 romi), Cuza-Vodă (770 romi), Lumina (123) și Mihail Kogălniceanu 

(244 romi). Pe măsura scăderii populației de români, pe fondul migrației lor către oraș, a 

început creșterea populației de rudari ajungându-se ca în prezent romii (rudarii și pletoșii) 

să dețină o pondere ridicată din populația satului Cuza Vodă. Aceștia constituie grupul cel 

mai marginalizat pentru care este nevoie de asistență socială pentru o incluziune activă, 

pentru combaterea discriminării și promovării egalității de șanse.  

▪ Așezări informale (locuitorii nu dețin acte de proprietate)și lipsa utilităților de bază 

Din datele primite de la primăriile partenere, rezultă faptul că o mare parte din 

cetățenii aparținând minorității rome nu au acte de proprietate și nu pot fi luați în evidență 

pentru plata taxelor și impozitelor locale, aceștia construindu-și în mod abuziv locuințe pe 

terenurile primăriei. Din cauza acestei condiții, multe astfel de locuinte nu beneficiează de 

furnizarea serviciilor de bază (apă, canal, electricitate). 

La acestea se adaugă așezările aflate la o distanță apreciabilă de restul așezărilor, 

distanță care este greu de acoperit din cauza calității proaste a drumurilor, a lipsei 



mijloacelor de transport sau din cauza altor factori care pot îngreuna deplasarea în anumite 

condiții, de exemplu drumuri impracticabile atunci când condițiile meteo sunt nefavorabile 

(ploaie, ninsoare), așezări despărțite printr-o graniță naturală (râu, deal) sau de alte 

“granițe” (de genul căilor ferate) care se constituie un pericol; lipsa, calitatea 

necorespunzătoare a mijloacelor de transport sau distanța mare (neacoperită de mijloace 

de transport) până la unități de infrastructură socială (școli, unități medicale); existența 

unei infrastructuri segregate (de ex. școli sau clase în care învață numai copii romi) în 

condițiile în care structura populației nu justifică acest lucru;  calitatea foarte proastă a 

locuințelor (locuințe insalubre, nesigure, densitate mare); așezări situate într-un teritoriu 

neadecvat locuirii (pe malul râurilor, sub liniile de înaltă tensiune, lângă gropi de gunoi). 

Prin această măsură este îndeplinit criteriul de selecție CS 3.1 ”SDL prevede cel puțin 

o măsură dedicată investițiilor în infrastructura socială” și criteriul de selecție CS 3.2 ”SDL 

prevede cel puțin o măsură dedicată acțiunilor pentru integrarea minorităților locale (în 

special minoritatea romă). 

Obiectiv de dezvoltare rurală al Reg.(UE) nr.1305/2013: III) obținerea unei dezvoltări 

teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea 

de locuri de muncă. 

Obiective specifice ale măsurii: 

▪ Creșterea calității vieții și eradicarea sărăciei; 

▪ Dezvoltarea serviciilor sociale pentru populație; 

▪ Cresterea numărului de locuitori din zonele rurale care beneficiază de servicii 

îmbunătățite; 

▪ Crearea de locuri de muncă. 

Măsură contribuie la prioritea P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei 

și a dezvoltării economice în zonele rurale, prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 - Servicii de bază și reînnoirea satelor în 

zonele rurale, din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B – Încurajarea dezvoltării locale în 

zonele rurale. 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, art 5, prin 

punctul 6) promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 

zonele rurale. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M4 este complementară cu PO CU 5.2, 

întrucât ambele măsuri vizează reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și 

de excluziune socială din comunitățile marginalizate. Prin urmare proiectele soft integrate 

vor fi finanțate prin PO CU, iar proiectele de infrastructură vor fi finanțate prin PNDR.  M4 

mai este complementară cu M3 – Investiții în afaceri non-agricole, deoarece vizează același 

beneficiar indirect: persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și cu M5 – Sprijin pentru 

dezvoltarea patrimoniului și cu M6 – Investiții în infrastructura de bază la scară mică 

deoarece printre beneficiarii direcți ai acestor măsuri se află și beneficiarii direcți ai M4 

(ONG-uri, comunele și asociațiile acestora, etc) iar beneficiarii indirecți sunt comuni tuturor 

măsurilor - populația locală, persoanele active din mediul rural. Prin faptul că PO CU 

5.2, M3, M5 și M6 sunt complementare cu M4 este respectat criteriul de selecție CS 4.2: 

Complementarietatea intervențiilor propuse în SDL. 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M4 este sinergică cu M3 – Investiții în afaceri non-

agricole, M5 – Sprijin pentru conservarea patrimoniului, M6 – Investiții în infrastructura de 

bază la scară mică, deoarece toate aceste măsurile vizează îmbunătățirea calității vieții și 



creșterea accesului populației la infrastructura de bază a teritoriului și contribuie împreună 

la realizarea priorității de dezvoltare rurală P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii 

sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.  Deoarece aceste patru măsuri contribuie 

la aceeași prioritate este atins criteriul de selecție CS 4.1 Sinergia dintre măsurile propuse. 

2. Valoarea adăugată a măsurii  

Măsura contribuie la consolidarea identității și a profilului local, la îmbunătățirea 

egalității de șanse pentru tineri, femei, persoane de etnie romă, alte persoane care fac 

parte din comunitățile segregate. Prin susținerea și sprijinirea activității beneficiarilor cu 

profil social se vor crea premisele dezvoltării capacității antreprenoriale a beneficiarilor 

indirecți din cadrul grupului țintă vizat. 

Caracterul inovativ al măsurii derivă din următoarele: ● Energia clădirii (apă caldă, 

energie electrică) să fie generată cu ajutorul panourilor solare/fotovoltaice amplasate pe 

acoperiș; ● Hrana să provină de la firme de catering/producători locali/ cooperative din 

teritoriul GAL; ● În cadrul investițiilor sociale pot fi asigurate toate serviciile prevăzute de 

legislația în vigoare. 

3. Trimiteri la alte acte legislative  

- Reg. (UE) 1303/2013, Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014; Reg. Nr. 

1407/2013; 

- Legislația națională în vigoare cu incidență în domeniile infrastructură socială, 

sărăcie și incluziune socială, minorități prevăzută în Ghidul solicitantului pentru 

participarea la selecția SDL. 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Beneficiari direcți:  

- Societatea civilă: asociații/ong-uri definite conform legislației în vigoare care 

reprezintă interesele unor minorități/ grupuri defavorizate/ comunități segregate; 

- Autorități publice locale și asociațiile acestora; 

- GAL-ul pentru anumite operațiuni de interes public pentru comunitate și teritoriul 

identificat în SDL, pentru care nici un alt solicitant nu își manifestă interesul. În acest 

caz se aplică toate măsurile de evitare a conflictului de interese; 

- Parteneriate formate din autorități publice locale, ONG-uri, persoane juridice, 

întreprinderi sociale; 

- Unități de cult; 

- Persoane juridice private. 

Beneficiari indirecți: populația locală, persoane active din mediul rural; persoanele 

aparținând categoriilor defavorizate: romi, tineri, femei, persoane în căutarea unui loc de 

muncă, șomeri, etc) 

Complementarietatea M4/6B: prezenta măsură se adresează inclusiv celor care au 

beneficiat de finanțare direct sau indirect (în calitate de beneficiar final) pe măsura PO CU 

5.2, M3/6A, M5/6B sau M6/6B, după cum urmează: beneficiari direcți/indirecți:●autoritățile 

locale cu responsabilități în domeniu în parteneriat cu actorii sociali relevanți sau furnizorii 

de servicii sociale care au accesat PO CU 5.2 având în vedere faptul că proiectele soft 

integrate vor fi finanțate prin PO CU, iar proiectele de infrastructură vor fi finanțate prin 

PNDR, M4/6B;● persoanele juridice private care au accesat M3/6A, care își desfășoară 

activitatea în teritoriul GAL Constanța Centru; ● autoritățile publice locale și asociațiile 

acestora, societăți și întreprinderi private, ONG-uri, unități de cult, parteneriate care au 

beneficiat de sprijin în cadrul M5/6B și M6/6B care doresc să acceseze M4/6B cu condiția să 

fie sau să se înregistreze ca furnizor de servicii sociale. 



5. Tip de sprijin în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013 

- 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 specifice: construcţia/ reabilitarea/ modernizarea și dotarea 

tuturor instituțiilor de asistență socială din nomenclatorul aprobat prin HG 867/2015 

atât individual cât și în centre care să grupeze mai multe activități; Cheltuieli legate 

de proiectare și consultanță. 

Acțiuni neeligibile: 

- Cheltuieli cu achiziționarea de bunuri și echipamente second-hand. 

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

excepţia: costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305 / 

2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;  

- Cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport 

persoane; 

- Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri 

eligibile; 

- 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 excepţia celor referitoare la granturi acordate sub 

forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de 

garantare; achiziţionarea de terenuri neconstruite şi de terenuri construite; taxa pe 

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

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

instrumente financiare. 

- Prin această măsură nu se poate finanța infrastructura de tip rezidențial. 

7. Condiții de eligibilitate  

- Investiția va fi realizată în teritoriul GAL Constanța Centru;  

- Beneficiarul trebuie să aibă sediul/punctul de lucru/sucursala/filiala în teritoriul GAL 

Constanța Centru. Beneficiarul direct poate fi și o entitate din afara teritoriului GAL 

Constanța Centru în parteneriat cu o altă entitate cu sediul/punctul de 

lucru/sucursala/filiala în teritoriul GAL; 

- Terenul/clădirea pe care se construiește/reabilitează/modernizează trebuie să fie în 

proprietatea solicitantului sau concesionat pe o perioadă de minim 49 ani; 

- Proiectele de infrastructură socială trebuie să asigure funcționarea prin 

operaționalizarea infrastructurii de către o entitate acreditată ca furnizor de 

servicii sociale; solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor 

eligibili, să fie furnizor de servicii sociale sau să se angajeze că se acreditează până 

la semnarea contractului de finanțare; 

- Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată; 

- Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o 

perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată; 



- Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; sustenabilitatea 

proiectelor depuse în cadrul măsurilor de finanțare a infrastructurii sociale va fi 

asigurată din surse proprii sau din alte surse de finanțare, precum accesarea Axei 5 

POCU; 

- Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare locală/județeană 

aprobată. 

8. Criterii de selecție  

- Principiul creării și menținerii de noi locuri de muncă; 

- Principiul utilității proiectului: solicitantul va justifica utilitatea proiectului cel puțin 

pentru populația din UAT-ul de reședință; 

- Principiul adresabilității: prin grupul țintă vizat de proiect se vor avea în vedere 

comunitățile, respectiv populația romă din teritoriul GAL Constanța Centru; 

- Principiul utilizării surselor de energie regenerabilă: dotarea clădirilor cu sisteme 

care utilizează energie regenerabilă. 

Principiile de selectie vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului și vor avea 

în vedere prevederile art. 49 al R(UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al 

solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea acestora in 

conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 

9. Sume (aplicabile) și  rata sprijinului  

Proiectele pentru care aplicații, din cadrul acestei măsuri, sunt comune, 

parteneriate, unități de cult, întreprinderi sociale, fac parte din categoria operațiunilor 

negeneratoare de venit motiv pentru care intensitatea sprijinului va fi de 100% pentru 

cheltuielile eligibile din proiect. În cazul în care activitatea solicitantului va fi generatoare 

de venit, intensitatea sprijinului va fi de 90% din totalul cheltuielilor eligibile. 

Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprins între 5.000 și 46.000 euro, ținând 

cont de bugetul disponibil pentru implementarea SDL. 

Se vor aplica regulile ajutorului de stat, dacă va fi cazul. 

Valoarea sprijinului a fost stabilită având în vedere următoarele considerente: 

- Obiectivele, prioritățile și bugetul SDL:  Prioritatea  pe care este încadrată această 

măsură - P6, ocupă o pondere de 53,30 % din totalul bugetului disponibil pentru prezenta 

SDL. S-a optat pentru această partajare,având în vedere faptul că GAL Constanța Centru 

dispune de un buget redus (1.418.476 euro), sumă care a fost împărțită după cum urmează: 

20% pentru cheltuielile de funcționare și animare ale GAL și restul de 80% vor fi alocați pe 

cele 3 priorități de dezvoltare locală propuse prin SDL astfel - 51% pentru domeniul privat, 

acesta fiind motorul de bază al economiei GAL Constanța Centru și 49% pentru domeniul 

public și societatea civilă, deoarece pentru ca investițiile private să continue să se dezvolte 

este nevoie de o utilizare eficientă a resurselor GAL-ului care să-i confere acestuia un plus 

de valoare și o creștere a calității vieții populației. De asemenea, având în vedere faptul că 

prezenta măsură este complementară cu măsura PO CU, 5.2, prin intermediul căreia poate 

obține finanțare pentru investițiile soft, suma angajată pentru investițiile hard specifice 

acestei măsuri vor fi relativ reduse (maxim 46.000 euro), dar suficiente pentru realizarea 

unei investiții minime care să fie în folosul comunității. 

- S-a optat pentru bugetarea acestei măsuri ținând cont de faptul că beneficiarii cheie 

vor fi grupurile vulnerabile, prin urmare proiectul deservește întregii comunități locale 

pentru că ajută la creșterea calității vieții și la incluziune socială. 

10. Indicatori de monitorizare:  

● Populația netă care beneficiează de servicii/infrastructuri îmbunătățite. 



 

FIȘA MĂSURII 

 

Denumirea măsurii: Sprijin pentru conservarea patrimoniului 

Codul masurii - M5/6B  

Tipul măsurii: INVESTIȚII/ SERVICII 

1.Descrierea generală a măsurii 

Justificare și corelare cu analiza SWOT: Această măsură este fundamentată pe o 

alternativă strategică de tip SO care utilizează avantajele zonei pentru a profita la maxim 

de oportunitățile oferite de mediul extern și WT orientată spre reducerea punctelor slabe și 

a amenințărilor. Au fost identificate următoarele caracteristici din analiza SWOT: 

- Teritoriul GAL Constanța Centru reprezintă un important centru ale moștenirii 

culturale (păstrarea tradițiilor, a obiceiurilor, arta meșteșugurilor, ansambluri de 

biserici, situri arheologice, centre istorice etc.) și adăpostește o bogată cultură 

tradițională, o arhitectură diversă și un mod de viață bazat pe valori tradiționale.  

Patrimoniul cultural reprezintă ansamblul resurselor moștenite, identificate ca atare, 

indiferent de regimul de proprietate asupra acestora și care reprezintă o mărturie și o 

expresie a valorilor, credințelor, cunoștințelor și tradițiilor aflate în continuă evoluție. 

Patrimoniul este un factor important pentru păstrarea identităţii valorilor culturale ş i 

naţionale, de dezvoltare sustenabilă, coeziune şi incluziune socială.  

- Utilizarea resurselor locale într-un mod durabil și echilibrat prin investiții pentru 

protejarea, prin întreținerea, restaurarea și modernizarea obiectivelor de patrimoniu 

cultural și natural de interes local (așezăminte monahale, așezăminte culturale – cămine 

culturale, etc) și prin conservarea tradițiilor și obiceiurilor prin creșterea numărului de 

activități tradiționale, culturale și de promovare a teritoriului.  

- Creşterea atractivității zonelor rurale, atât pentru populația rurală cât și pentru 

turişti prin acțiuni inovative de punere în valoare a patrimoniului local. O mai bună 

recunoaștere și protecţie a moştenirii culturale și naturale ar duce la intensificarea 

gradului de identificare al populației rurale cu zonele în care trăiesc și a dorinței acestora 

de a rămâne în spațiul rural, diminuând astfel dorința de a emigra către zonele urbane.  

În completarea necesității implementării acestei măsuri vine studiul realizat asupra 

teritoriului GAL Constanța Centru prin care s-au identificat o serie de disfuncții și 

vulnerabilități în domeniul patrimoniului local. Obiectivele de patrimoniu cultural și natural 

al satelor se află într-o stare de degradare din cauza mai multor factori, dintre care cei mai 

importanți sunt: neștiința și nepăsarea autorităților, absența voinței politice, proasta 

gestionare a patrimoniului de către autorități; nerespectarea legislației; lipsa fondurilor 

pentru sprijinirea proprietarilor; lipsa personalului de control din instituțiile publice și lipsa 

specialiștilor.  

Obiectiv de dezvoltare rurală al Reg.(UE) nr.1305/2013: III) obținerea unei dezvoltări 

teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea 

de locuri de muncă. 

Obiective specifice ale măsurii: 

- Cresterea numărului de locuitori din zonele rurale care beneficiază de servicii 

îmbunătățite; 

- Creșterea atractivității zonei; 

- Conservarea patrimoniului cultural și a tradițiilor locale; 

- Creșterea numărului de obiective de patrimoniu din spațiul rural sprijinite. 



Măsură contribuie la prioritea P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei 

și a dezvoltării economice în zonele rurale, prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 – Servicii de bază și reînoirea satelor în zonele 

rurale, din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B – Încurajarea dezvoltării locale în 

zonele rurale. 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, art 5, prin 

punctul 6) promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 

zonele rurale. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M5 este complementară cu M4 – 

Investiții în infrastructura socială și cu M6 –Investiții în infrastructura de bază la scară mică, 

întrucât vizează încurajarea dezvoltării locale, iar printre beneficiarii direcți ai acestor 

măsuri se află și beneficiarii direcți ai M5 (ONG-uri, comunele și asociațiile acestora, etc) 

iar beneficiarii indirecți sunt comuni tuturor măsurilor - populația locală, persoanele active 

din mediul rural. Prin faptul că M4 și M6 sunt complementare cu M5 este respectat criteriul 

de selecție CS 4.2: Complementarietatea intervențiilor propuse în SDL. 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M5 este sinergică cu M3 – Investiții în afaceri non-

agricole, M4 – Investiții în infrastructura socială și cu M6 – Investiții în infrastructura de bază 

la scară mică, întrucât vizează încurajarea dezvoltării locale și contribuie împreună la 

realizarea priorității de dezvoltare rurală P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii 

sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale. Deoarece aceste patru măsuri contribuie 

la aceeași prioritate este atins criteriul de selecție CS 4.1 Sinergia dintre măsurile propuse. 

2.Valoarea adăugată a măsurii  

Conservarea și valorificarea patrimoniului construit și imaterial contribuie 

semnificativ nu numai la îmbunătățirea calității vieții la nivel local, dar în același timp ar 

putea reprezenta un obiectiv turistic cu potențial ridicat, fiind obligatorie introducerea 

clădirilor reabilitate sau a bunurilor reabilitate și funcționalizate în circuitul turistic, 

asigurarea accesului pentru vizitatori la patrimoniul local construit.  

Încurajarea parteneriatelor între actorii publici și privați din teritoriu, păstrarea 

identității locale, dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how. 

Caracterul inovativ al măsurii derivă din: 

- Energia clădirii (apă caldă, energie electrică) să fie generată cu ajutorul panourilor 

solare/fotovoltaice amplasate pe acoperiș; 

- Întreprinderile sociale înființate să valorifice resursele locale și să contribuie la 

promovarea identității locale (meșteșuguri, etc) 

- În cadrul centrelor meșteșugărești pot funcționa mai mult de două ateliere 

meșteșugărești; 

- În cadrul evenimentelor sătești pot fi promovate produsele locale, inclusiv produsele 

tradiționale; 

- Punerea în valoare a investițiilor în domeniul cultural se realizează în cadrul 

evenimentelor culturale. 

3.Trimiteri la alte acte legislative  

- Reg. (UE) 1303/2013, Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014; Reg. Nr. 

1407/2013; 

- Legislația națională cu incidență în domeniul cultural și economic. 

 

 



4.Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)  

Beneficiari direcți: 

Entități publice: Comunele; instituții ale administrației publice locale, instituții 

publice proprietari de clădiri vechi (case, clădiri gospodărești, case tradiționale, case 

muzeu, etc) 

Entități private: 

- Societăți și întreprinderi private, ONG-uri, așezăminte culturale și instituții de cult, 

proprietari de clădiri vechi (case, clădiri gospodărești, case tradiționale, case 

muzeu), sau care prezintă document încheiat la notariat care atestă dreptul de 

administrare asupra obiectivului ce se va restaura/consolida/conserva, pe o perioadă 

de minim 10 ani de la depunerea cererii de finanțare; 

- Societăți și întreprinderi private, ONG-uri care au calitățile necesare, pot aplica 

pentru elaborare de studii și proiecte, istoriografii locale, întocmirea listei de 

obiective de interes local; societăți și întreprinderi private, ONG-uri care pot aplica 

pentru reabilitarea, renovarea, dotarea de spații destinate păstrării și transmiterii 

de meșteșuguri, tradiții și alte tipuri de activități tradiționale; reabilitarea și 

refuncționalizarea de obiective/construcții (de exemplu mori de apă sau prese de 

ulei, cuptoare de ars cărămidă, etc), care păstrează caracteristicile patrimoniului 

construit tradițional, autentic;  

- Cultele religioase pot aplica pentru proiectele care urmăresc includerea unei clădiri 

pe lista de monumente, precum și pentru restaurarea bisericilor, cimitirelor și a altor 

obiective aflate în proprietatea parohiilor; 

- ONG-uri care nu sunt proprietari de clădiri vechi (case, clădiri gospodărești, case 

tradiționale, case muzeu) dar care prezintă un acord/convenție scrisă între ONG și 

persoanele fizice proprietari de clădiri vechi/construcții tradiționale, în cadrul căruia 

proprietarul își asumă obligația de a nu înstrăina clădirea/construcția tradițională și 

de a nu modifica aspectul/funcționalitatea clădirii/construcției tradiționale pe o 

perioadă de minim 5 ani de la terminarea lucrărilor de renovare/reabilitare/darea în 

funcțiune a clădirii/ construcției tradiționale, precum și faptul că va asigura 

vizitabilitatea imobilului sau părții de imobil renovat; 

- Parteneriat fără personalitate juridică – entitate publică sau privată juridică 

semnatară a acordului de parteneriat cu sediul social/punct de lucru/sucursală în 

teritoriul acoperit de GAL.  

Beneficiar indirecți: populația locală, persoanele active din mediul rural. 

Complementarietatea M5/6B: prezenta măsură se adresează inclusiv celor care au 

beneficiat de finanțare direct sau indirect (în calitate de beneficiar final) pe măsura M4/6B 

sau M6/6B, după cum urmează: 

- beneficiari direcți: autorități publice locale și asociațiile acestora, societăți și 

întreprinderi private, ONG-uri, unități de cult, parteneriate care au beneficiat de 

finanțare în cadrul M4/6B și care vor să acceseze M5/6B; comunele și asociațiile 

acestora care au beneficiat de finanțare în cadrul M6/6B și care vor să acceseze 

M5/6B. 

- beneficiarii indirecți: persoanele active din mediul rural care s-au aflat în grupul 

țintă al M4/6B sau M6/6B și vor să acceseze M5/6B, respectiv investiții în 

infrastructura socială și educațională. 

 



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

- 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  

Pentru proiecte de investiții: 

Acțiuni imateriale: Proiectare, elaborarea documentației tehnico-economice 

conform H.G.28/2008; servicii de consultanță pentru managementul proiectelor; elaborarea 

documentației pentru includerea pe lista de monumente; elaborarea de studii și proiecte, 

istoriografii locale; întocmirea listei obiectivelor de interes local; acțiuni de promovare și 

marketing (elaborare plan de promovare, site de promovare, participare la târguri de profil, 

achiziția și montarea de panouri informative/direcționale etc) 

Acțiuni materiale:  

- 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); 

- Lucrări construcții-montaj, cu păstrarea aspectului original al clădirii; 

- Renovarea/reabilitarea unor clădiri vechi al căror aspect a fost depreciat; 

- Reabilitarea, renovarea, dotarea* de spații destinate păstrării și transmiterii de 

meșteșuguri, tradiții și alte tipuri de activități tradiționale; reabilitarea și 

refuncționalizarea de obiective/construcții (de exemplu mori de apă sau prese de 

ulei, cuptoare de ars cărămidă, etc), care păstrează caracteristicile patrimoniului 

construit tradițional, autentic; 

- Renovarea și dotarea clădirilor publice (ex. cămine culturale); 

- Mutarea și reconstrucția clădirilor vechi pe un amplasament nou (case, șure, etc); 

- Schimbarea funcției clădirilor, ca de exemplu casă în casă muzeu, șura pentru alte 

activități economice sau pentru locuit; Mărirea gradului de confort al unei clădiri 

(alimentare apă, canalizare, anexe în cazul în care clădirea nu dispune); 

- Modernizarea centralei termice, dacă aceasta presupune și trecerea la o variantă de 

tehnologie bazată pe energie regenerabilă (de exemplu lemn-gaz metan, peleți, 

colectoare solare etc) în situația în care este vorba de clădiri publice; 

- Renovare/restaurare, modificare porți, garduri; 

- Realizarea unor trasee de patrimoniu (turism  cultural) axate pe promovarea operelor 

de valoare și a unor personalități reprezentative zonelor. 

Pentru proiecte de servicii: 

- Organizarea evenimentelor bazate pe tradiții populare, valori culturale și naturale, 

cu scopul menținerii tradițiilor locale, ca o valoare importantă în oferta turistică a 

zonei și a prevenirii marginalizării persoanelor vârstnice și depopulării; 

- Organizarea evenimentelor și programelor care deservesc dezvoltarea sensibilizării 

tinerilor asupra sănătății și mediului, consolidarea identității locale, cu scopul de a 

crește sensibilitatea generației noi asupra valorilor existente în zonă; 

- Organizarea evenimentelor care au ca scop menținerea și dezvoltarea identității 

locale a zonei, consolidarea cooperării economice durabile pe teritoriul LEADER – 

Organizarea de evenimente cu scopul sprijinirii consumului conștient și a stilului de 

viață sănătos; 

- Susținerea evenimentelor sportive și culturale în legătură cu specificul teritorial; 



- Organizare de târguri; 

- Investițiile sunt eligibile, dacă deservesc acțiunile, de exemplu achiziționarea de 

corturi, scene mobile etc. legate de organizare evenimente. 

Acțiuni neeligibile: Contribuția în natură; Costuri operaționale inclusiv costuri de 

întreținere și chirie. 

7. Condiții de eligibilitate  

Proiecte de investiții:  

- Proiectele finanțate se vor implementa obligatoriu în teritoriul GAL Constanța Centru 

și vor fi dezvoltate în concordanță cu obiectivele operaționale identificate la nivelul 

teritoriului; 

- Nu este permisă dubla finanțare a aceleiași activități/investiții din alte fonduri 

comunitare sau naționale; 

- Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele și autorizațiile necesare investiției; 

- Prin memoriul justificativ/ studiul de fezabilitate/DALI, proiectul trebuie să 

demonstreze oportunitatea și necesitatea socio-economică a investiției; 

- Investiția trebuie să urmărească Planul Urbanistic General; 

- Construcția, modernizarea și extinderea clădirilor trebuie să respecte/ păstreze 

arhitectura specifică locală; beneficiarul se angajează să asigure mentenanța 

investiției; 

- Angajament din partea beneficiarului că va introduce obiectivul investițional în 

circuitul turistic/va asigura vizibilitatea clădirii renovate. 

Proiecte de servicii: Persoanele beneficiare ale activităților culturale trebuie să facă 

parte din grupul țintă și să aibă domiciliul într-unul din UAT-urile din teritoriul GAL. 

8. Criterii de selecție  

- Principiul utilizării surselor de energie regenerabilă: dotarea clădirilor cu sisteme 

care utilizează energie regenerabilă. 

- Principiul susținerii acelor proiecte care promovează cultura și tradițiile locale. 

- Principiul complementarietății cu alte investiții realizate în cadrul aceleiași SDL. Vor 

avea prioritate solicitanții care au beneficiat anterior de sprijin prin măsura M4/6B 

sau M6/6B. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

Intensitatea sprijinului va fi de: 

- 100% pentru investiții negeneratoare de venit (pentru solicitanții care sunt: comune, 

parteneriate, unități de cult, întreprinderi sociale); 90% pentru investiții generatoare 

de venit (pentru solicitanții care sunt persoane juridice private). 

Valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 Euro și 200.000 Euro.  

Această valoare a fost stabilită în funcție de: 

- Obiectivele, prioritățile și bugetul SDL:  Această măsură de sprijin pentru reabilitarea 
patrimoniului local este încadrată pe prioritatea P6, care ocupă o pondere de 53,30% din 
totalul bugetului disponibil pentru prezenta SDL. S-a optat pentru această partajare, având 
în vedere în primul rând bugetul redus al GAL Constanța Centru (1.418.476 euro), sumă care 
a fost împărțită astfel: 20% reprezentând cheltuielile de funcționare și animare ale GAL, 
restul de 80% fiind împărțiti în mod echilibrat între domeniul privat și între domeniul public 
și societatea civilă. Ținând cont că investițiile de reabilitare al patrimoniului sunt destul de 
costisitoare s-a decis alocarea unei sume mai mari din bugetul GAL-ului pentru această 
măsură, astfel încât să conducă la creșterea atractivității zonei. 
10. Indicatori de monitorizare  

- Populația netă care beneficiează de servicii/ infrastructuri îmbunătățite. 



FIȘA MĂSURII 
 

Denumirea măsurii – Investiții în infrastructura de bază la scară mică 
Codul măsurii: M6/6B 
Tipul măsurii: INVESTIȚII  
1. Descrierea generală a măsurii 

Justificare și corelare cu analiza SWOT: Această măsură este fundamentată pe o 

alternativă strategică de tip WT, care urmărește minimizarea punctelor slabe și a 

amenințărilor și WO prin utilizarea punctelor tari și fructificarea oportunităților.  

Prin analiza SWOT au fost identificate următoarele: 

- Lipsa sau deficiența infrastructurii de bază, aspect care conduce la un impact negativ 

asupra atractivității zonei, dezvoltării economice și calității vieții.  

- Creșterea gradului sărăciei din cauza izolării geografice a unor zone față de polii de 

dezvoltare economică și accesul dificil la serviciile sociale și educaționale. Conform listei 

UAT-urilor cu valorile IDUL mai mici sau egale cu 55, la nivelul teritoriului GAL Constanța 

Centru, cinci din nouă comune sunt încadrate ca zone sărace: comuna Pantelimon, comuna 

Siliștea, comuna Târgușor, comuna Vulturu, comuna Grădina. 

- Drumurile comunale au o stare precară: nu sunt astfaltate corespunzător, ceea ce 

conduce la un acces îngreunat în teritoriu.  

- Realizarea/extinderea/finalizarea rețelei de aimentare cu apă/ canalizare și a 

stațiilor de apurare. Modul de distribuţie a apei se face în: sistem centralizat (comunele 

Lumina, Castelu, Mihail Kogălniceanu, Siliștea au contract cu SC RAJA SA Constanța, în timp 

ce alte comune prezintă propriul sistem centralizat– din amestecul surselor de suprafață și 

profunzime), celelalte localități și o parte din satele aferente comunelor de mai sus, 

alimentându-se cu apă potabilă din surse de profunzime reprezentate de foraje cu adâncimi 

variate și prin sistem individual, reprezentat de fântâni individuale sau publice, izvoare şi 

cişmele , respectiv surse de apă ce folosesc pânză freatică, adică apă subterană aflată la 

mică adâncime. Prin urmare pânza freatică este afectată în urma forării. 

- Infrastructura socio-educațională actuală nu are capacitatea de a susține un nivel 

decent de trai în teritoriul acoperit de GAL Constanța Centru. Educația antepreșcolară 

(creșe) este inexistentă, în contextul în care, la nivelul teritoriului GAL Constanța Centru au 

fost identificați un număr de 2.426 copii, cu vârste cuprinse între 0 și 4 ani (Sursa: INS 2011). 

Educația preșcolară (grădinițe) se confruntă cu un deficit major în ceea ce privește 

infrastructura. Astfel din datele furnizate de INS în perioada 2011-2014, au fost identificate 

doar 2 unități preșcolare independente (care nu se află în incinta școlilor)pe tot teritoriul 

GAL Constanța Centru, în comunele Lumina și Mihail Kogălniceanu, celelalte grădinițe 

funcționând în cadrul unităților școlare primare, gimnaziale și liceale, raportându-se în anul 

2014 o medie de 1.125 copii înscriși în cadrul grădinițelor.  

- Slaba promovare a activităților de tip after-school, aspect care conduce la 

inegalitatea de șansă între copiii de aceeași vârstă din mediul urban, respectiv din mediul 

rural. Activitățile extracuriculare și recreative din teritoriul GAL Constanța Centru nu 

reprezintă o prioritate pentru părinți și nici pentru autoritățile locale din diverse motive: 

calitatea scăzută a vieții, lipsurile materiale, accesului precar la serviciile de educație și 

protecție socială, etc. 

- Creșterea atractivității și accesibilității teritoriului GAL Constanța Centru prin 

îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii de bază la scară mică. Investițiile în dezvoltarea 

și modernizarea sistemelor de apă/apă uzată adaptată la standarde și a rețelelor de drumuri 

de interes local vor conduce la creșterea calității vieții și la revitalizarea economiei rurale.   



Obiectiv de dezvoltare rurală al Reg.(UE) nr.1305/2013: III) obținerea unei dezvoltări 

teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea 

de locuri de muncă. 

Obiective specifice ale măsurii: 

- Creșterea calității vieții; 

- Cresterea numărului de locuitori din zonele rurale care beneficiază de servicii 

îmbunătățite; 

- Crearea de noi locuri de muncă. 

Măsură contribuie la prioritea P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei 

și a dezvoltării economice în zonele rurale, prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 - Servicii de bază și reînnoirea satelor în 

zonele rurale, din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B – Încurajarea dezvoltării locale în 

zonele rurale. 

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, art 5, prin 

punctul 6) promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 

zonele rurale. 

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M6 este complementară cu M4 – 

Investiții în infrastructura socială și cu M5 – Sprijin pentru dezvoltarea patrimoniului, 

întrucât vizează încurajarea dezvoltării locale, iar printre beneficiarii direcți ai acestor 

măsuri se află și beneficiarii direcți ai M6 (ONG-uri, comunele și asociațiile acestora, etc) 

iar beneficiarii indirecți sunt comuni tuturor măsurilor - populația locală, persoanele active 

din mediul rural. Prin faptul că M4 și M5 sunt complementare cu M6 este respectat criteriul 

de selecție CS 4.2: Complementarietatea intervențiilor propuse în SDL. 

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M6 este sinergică cu M3 – Investiții în afaceri non-

agricole și M4 – Investiții în infrastructura socială și cu M5 - Sprijin pentru dezvoltarea 

patrimoniului, întrucât vizează încurajarea dezvoltării locale și contribuie la aceeași 

prioritate de dezvoltare rurală P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a 

dezvoltării economice în zonele rurale. Deoarece aceste patru măsuri contribuie la aceeași 

prioritate este atins criteriul de selecție CS 4.1 Sinergia dintre măsurile propuse. 

2. Valoarea adăugată a măsurii  
Crearea și modernizarea infrastructurii rutiere locale și a sistemelor de alimentare 

cu apă/apă uzată, precum și investițiile în infrastructura socială și educațională vor aduce 

un plus de valoarea teritoriului GAL Constanța Centru, prin asigurarea condițiilor de bază de 

sănătate pentru populația din teritoriu, protecția mediului, accesibilității la punctele de 

interes din teritoriu și facilitarea accesului la infrastructura educațională și socială, în 

vederea dezvoltării unei economii rurale competitive.  

3. Trimiteri la alte acte legislative  
- Reg. (UE) 1303/2013, Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014; Reg. Nr. 

1407/2013; 

- Legislația națională privind regimul drumurilor și al apelor/apelor uzate; 

- Legislația națională cu incidență asupra infrastructurii aferente serviciilor 

educaționale și sociale. 

 

 

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) și socială (creșe și 

infrastructura de tip after-school). 

Beneficiari indirecți: populația locală, persoane active din mediul rural. 

Complementarietatea M6/6B: prezenta măsură se adresează inclusiv celor care au 

beneficiat de finanțare direct sau indirect (în calitate de beneficiar final) pe măsura M4/6B 

sau M5/6B, după cum urmează: 

- beneficiari direcți: autorități publice locale și asociațiile acestora care au beneficiat 

de sprijin în cadrul M4/6B sau M5/6B și doresc să acceseze M6/6B 

- beneficiarii indirecți: persoanele active din mediul rural care s-au aflat în grupul țintă 

al M4/6B sau M5/6B și vor să acceseze M6/6B. 

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

Acțiuni imateriale: 

- Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri 

imobile și achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi, 

în limita valorii pe piața a activului precum și onorariile pentru arhitecți, ingineri și 

consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, 

inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate în limita de a 10% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții-montaj și în limita 

a 5% pentru proiectele care prevăd achiziția simplă.          

 Acțiuni materiale: 

Infrastructura rutieră de interes local și infrastructura de apă/apă uzată 

- Construcția/extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă; 

- Construcția/extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă uzată; 

- Construcția/extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local. 

- Achizitionarea de utilaje necesare infrastructurii rutiere de interes local si a 

infrastructurii de apa/apa uzata 

- Achizitia de utilaje pentru intretinerea infrastructurii rutiere de interes local si a 

infrastructurii de apa/apa uzata 

 

Infrastructură educațională 

- Înființarea și modernizarea (incluziv dotarea) grădinițelor si a unitatilor de tip 

after- school – inclusiv a celor din incinta școlilor. 

Infrastructură educațională  

- Înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) instituțiilor de învățământ secundar 

superior, filiera tehnologică cu profil resurse umane și protecția mediului și a școlilor 

profesionale din domeniu agricol. 

Infrastructură socială 

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

tip after-school, inclusiv a celor din incinta școlilor din mediul rural.  

 Acțiuni neeligibile specifice: 

- Investiții în infrastructura de apă/apă uzată pentru localitățile rurale care intră sub 

incidența proiectelor regionale finanțate prin POS Mediu. 



 

 

 

7. Condiții de eligibilitate  

- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
- Proiectele finanțate se vor implementa obligatoriu în teritoriul Grupului de Acțiune 

Locală și vor fi dezvoltate în concordanță cu obiectivele operaționale identificate la 
nivelul teritoriului; 

- Nu este permisă dubla finanțare a aceleași activități/investiții din alte fonduri 
comunitare sau naționale; 

- Solicitantul trebuie să prezinte toate avizele și autorizațiile necesare investiției; 
- Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe 

o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată; 
- Investiția trebuie să se încadreze în ce puțin unul din tipurile de sprijin prezentate 

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

al acesteia; 
- Investiția în infrastructura de apă/apă uzată trebuie să fie în conformitate cu Master 

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

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

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

8. Criterii de selecție  

- Principiul prioritizării tipului de investiții, în sensul prioritizării investițiilor în 
infrastructura de apă/apă uzată și socio-educaționale;  

- Principiul gradului de acoperire al populației deservite; 
- Principiul complementarietății cu alte investiții realizate în cadrul aceleiași SDL. Vor 

avea prioritate solicitanții care au beneficiat anterior de sprijin prin măsura M4/6B 
sau M5/6B. 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului  

Intensitatea sprijinului va fi de: 
- 100% pentru investiții negeneratoare de venit; 
- 90% pentru investiții generatoare de venit (pentru solicitanții care sunt persoane 

juridice private, motivați de crearea de noi locuri de muncă) – doar în cazul 
investițiilor în grădinițele și creșele din afara incintei școlilor. 
Valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 Euro și 200.000 Euro.  
Această valoare a fost stabilită în funcție de: 

- Obiectivele, prioritățile și bugetul SDL: Această măsură de sprijin pentru reabilitarea 
patrimoniului local este încadrată în prioritatea P6, care ocupă o pondere de 53,30% din 
totalul bugetului disponibil pentru prezenta SDL. S-a optat pentru această partajare, având 
în vedere în primul rând bugetul redus al GAL Constanța Centru (1.418.476 euro), sumă care 
a fost împărțită astfel: 20% reprezentând cheltuielile de funcționare și animare ale GAL, 
restul de 80% fiind împărțiti în mod echilibrat între domeniul privat și între domeniul public 
și societatea civilă. Ținând cont că investițiile de reabilitare a infrastructurii de bază la scară 
mică și socio-educaționale sunt destul de costisitoare s-a decis alocarea unei sume mai mari 
din bugetul GAL-ului pentru această măsură, astfel încât să se stimuleze creșterea calității 
vieții în localitățile din teritoriul GAL Constanța Centru. 
10. Indicatori de monitorizare  

- Populația netă care beneficiează de servicii/ infrastructuri îmbunătățite. 

 



CAPITOLUL VI 

Descrierea complementarității și/sau contribuției la obiectivele altor strategii relevante 

(naționale, sectoriale, regionale, județene etc.) 

 

Sprijinul acordat prin sub-măsurilor propuse în cadrul prezentei strategii locale este 

complementar și/sau contribuie la atingerea obiectivele urmatoarelor strategii naționale, 

sectoriale, regionale, județene: 

MĂSURA M1/2A- Înființare și modernizare exploatații agricole relaționează cu: 

- Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030 

prin contribuția la P 2.3.- Creşterea productivităţii muncii şi îmbunătăţirea ratei de 

ocupare și P 3.2.- Dezvoltarea rurală, agricultura, silvicultura şi pescuitul; 

- Strategia Națională pentru Dezvoltare Regională 2014-2020 prin complementaritatea 

cu P 5- îmbunătățirea mediului economic de importanță regională și locală și prin 

contribuția la P 7- Îmbunătătirea condițiilor de mediu la nivel regional și local; 

- Strategia Națională pentru Competitivitate 2014 – 2020 prin complementaritatea cu 

P2- Acţiuni parteneriale între mediul public şi mediul privat, respectiv crearea de  

asocieri între întreprinderi în cadrul aceluiaşi sector industrial sau lanţ de valoare, și 

contribuția la  P4 -Promovarea celor 10 sectoare de viitor, respectiv sectorul - 

Bioeconomie (agricultură, silvicultură, pescuit și acvacultură); 

- Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020 prin 

complementaritatea  cu  O1-Creșterea ocupării în rândul tinerilor și prelungirea vieții 

active a persoanelor în vârstă; 

- Planul de Dezvoltare Regionala Sud-Est 2014-2020 prin complementaritatea cu O3.2.- 

Sprijinirea dezvoltării firmelor în vederea creșterii competitivității regionale și 

crearea de noi locuri de muncă; 

- Masterplanul Regional pentru Regiunea de Dezvoltare Sud-Est 2010-2020 prin 

contribuția la P4 - Modernizarea economiei rurale; 

- Planul Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Creştere Constanţa –Zona Metropolitană 

Constanţa prin contribuția la O3: CONSTANȚA INVESTITORILOR. 

MASURA M2/2B- Instalarea tinerilor fermieri se circumscrie obiectivelor și priorităților 

următoarelor strategii: 

- Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030 

prin contribuția P 3.2.- Dezvoltarea rurală, agricultura, silvicultura şi pescuitul 

- Strategia Națională pentru Dezvoltare Regională 2014-2020 prin contribuția la P 7- 

Îmbunătătirea condițiilor de mediu la nivel regional și local; 

- Strategia Națională pentru Competitivitate 2014 – 2020 prin complementaritatea cu 

P4 -Promovarea celor 10 sectoare de viitor, respectiv sectorul - Bioeconomie 

(agricultură, silvicultură, pescuit și acvacultură); 

- Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020 prin 

complementaritatea  cu  O1-Creșterea ocupării în rândul tinerilor și prelungirea vieții 

active a persoanelor în vârstă; 

- Masterplanul Regional pentru Regiunea de Dezvoltare Sud-Est 2010-2020 prin 

contribuția la P4 - Modernizarea economiei rurale; 

 



MĂSURA  M3/6A - Investiții în afaceri non-agricole răspunde obiectivelor următoarelor 

strategii: 

- Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030 

prin contribuția la P 2.3.- Creşterea productivităţii muncii şi îmbunătăţirea ratei de 

ocupare și P 3.2.- Dezvoltarea rurală, agricultura, silvicultura şi pescuitul 

- Strategia Națională pentru Dezvoltare Regională 2014-2020 prin complementaritatea 

cu P 5- îmbunătățirea mediului economic de importanță regională și locală și P 6- 

Dezvoltarea durabilă a turismului; 

- Strategia Națională pentru Competitivitate 2014 – 2020 prin contribuția la P4- 

Promovarea celor 10 sectoare de viitor, respectiv sectoarele: textile şi pielărie; lemn 

şi mobile; industrii creative; industria auto şi component; tehnologia informaţiilor şi 

comunicaţiilor; sănătate şi produse farmaceutice; 

- Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020 prin 

complementaritatea cu O1- Creșterea ocupării în rândul tinerilor și prelungirea vieții 

active a persoanelor în vârstă; 

- Planul de Dezvoltare Regionala Sud-Est 2014-2020 prin complementaritatea cu O 3.2.- 

Sprijinirea dezvoltării firmelor în vederea creșterii competitivității regionale și 

crearea de noi locuri de muncă; O4.1.- Creșterea nivelului de promovare și a gradului 

de valorificare economică a potențialului turistic local; O4.2.- Îmbunătățirea 

infrastructurii de turism specifică în vederea creșterii atractivității regiunii ca 

destinație turistică si prin contribuția la O8.1.- Diversificarea economiei rurale prin 

creșterea numărului de întreprinderi, inclusive din sectorul non-agricol, încurajarea 

menținerii și dezvoltării activităților tradiționale în spațiul rural; 

- Masterplan Regional pentru Regiunea de Dezvoltare Sud-Eest 2010-2020 prin 

contribuția la P4- Modernizarea economiei rurale; 

- Planul Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Creştere Constanţa –Zona Metropolitană 

Constanţa prin complementaritatea cu O2: CONSTANȚA TURISTILOR 

și O3: CONSTANȚA INVESTITORILOR. 

MASURA M4/6B - Investiții în infrastructură socială  se înscrie în direcțiile de interes ale 

urmatoarelor strategii: 

- Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 

2015-2020; 

- Strategia Națională pentru Dezvoltare Regională 2014-2020 prin contribuția la P3- 

Dezvoltarea infrastructurii de importanță regională și locală si la P4- Promovarea 

incluziunii sociale și reducerea gradului de sărăcie; 

- Planul de Dezvoltare Regionala Sud-Est 2014-2020 prin contribuția la O7.3-Creșterea 

calității serviciilor sociale și a infrastructurii de servicii sociale pentru combaterea 

sărăciei și incluziunii sociale și O7.4.- Reducerea gradului de sărăcie prin asigurarea 

unor condiții îmbunătățite de locuit, pentru comunitățile defavorizate, percum și 

asigurarea unor servicii de bază -medicale, educațion ale, sociale- în vederea 

creșterii gradului de ocupare și incluziune socială; 

- Masterplan Regional pentru Regiunea de Dezvoltare Sud-Est 2010-2020 prin 

contribuția la Prioritatea 7. Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea 

serviciilor sociale, serviciilor de sănătate, precum şi prin sport şi cultură; 

- Planul Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Creştere Constanţa – Zona 

Metropolitană Constanţa prin contribuția la O 1: CONSTANȚA LOCUITORILOR. 

 



MASURA M5/6B – Sprijin pentru conservarea patrimoniului se circumscrie obiectivelor și 

priorităților următoarelor strategii: 

- Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030 

prin contribuția la P5- Dimensiunea culturală a dezvoltării durabile; 

- Strategia Națională pentru Dezvoltare Regională 2014-2020 prin complementaritatea 

cu P6- Dezvoltarea durabilă a turismului; 

- Strategia Sectorială în Domeniul Culturii și Patrimoniului Național pentru Perioada 

2014-2020 prin contribuția la O1- Protejarea patrimoniului cultural naţional; 

- Planul de Dezvoltare Regională Sud-Est 2014-2020 prin contribuția la O 8.3- Creșterea 

calității vieții în zonele rurale prin dezvoltarea infrastructurii rurale inclusiv prin 

conservarea, protejarea și dezvoltarea patrimoniului istoric și cultural 

- Masterplan Regional pentru Regiunea de Dezvoltare Sud-Eest 2010-2020 prin 

complementaritatea cu P8- Protejarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi 

promovarea politicii de mediu; 

- Planul Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Creştere Constanţa – Zona 

Metropolitană Constanţa prin complementaritatea cu O 2- CONSTANȚA TURISTILOR. 

 

MASURA M6/6B - Investiții în infrastructura de bază la scară mică relaționează cu: 

- Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030 

prin contribuția la P 3.1.- Dezvoltarea regională; 

- Strategia Națională pentru Dezvoltare Regională 2014-2020 prin complementaritatea 

cu P3 –Dezvoltarea infrastructurii de importanta regionala si locala; 

- Planul de Dezvoltare Regională Sud-Est 2014-2020 prin contribuția la O 8.3- Creșterea 

calității vieții în zonele rurale prin dezvoltarea infrastructurii rurale inclusiv prin 

conservarea, protejarea și dezvoltarea patrimoniului istoric și cultural 

- Planul Integrat de Dezvoltare pentru Polul de Creştere Constanţa –Zona Metropolitană 

Constanţa prin complementaritatea cu O1: CONSTANȚA CONSTANTA LOCUITORILOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLUL VII 

Descrierea planului de acțiune 

 

Planul de acțiune al GAL Constanța Centru (2016-2023): 

 
An 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Luna L1-L6 L7-L12 L1-L6 L7-L12 L1-L6 L7-L12 L1-L6 L7-L12 L1-L6 L7-L12 L1-L6 L7-L12 L1-L6 L7-L12 L1-L6 L7-L12 

A1                 

A2                 

Apel M1                 

Apel M2                 

Apel M3                 

Apel M4                 

Apel M5                 

Apel M6                 

A3                 

A4                 

A5                 

A6                 

A7                 

A8                 

 

. Planul de actiune a fost reviziuit fiind astfel in concordanta cu data semnarii contractului 

de finantare nr. C19400190011621418299/15.11.2016, actiunile incepand astfel cu L11, Anul 

2016. 

 

1. Stabilirea resurselor administrative ale GAL Constanța Centru: 

Termenul de realizare: Anul 2016: L7-L12.  Modalități de realizare: Sediul GAL 

Constanța Centru se va muta în incinta Căminului Cultural din comuna Mihail Kogălniceanu. 

Vechiul Statut al Asociației va fi revizuit și se vor definitiva noile organe de conducere, 

control și administrare ale GAL Constanța Centru în concordanță cu SDL aprobată. Se vor  

efectua angajări de personal (1 manager/responsabil administrativ, 1 responsabil cu 

animarea teritoriului, 2 responsabili cu verificarea, evaluarea și selecția proiectelor ce se 

vor implementa) și se va ține cont de externalizarea serviciilor acolo unde este cazul (servicii 

financiare-contabile, servicii de consultanță, servicii de audit). Responsabil: Adunarea 

Generală, Consiliul Director. Resursele financiare și materiale necesare pentru desfășurarea 

acțiunilor propuse vor proveni din următoarele surse: sm 19.4 –”Sprijin pentru cheltuieli de 

funcționare și animare”. Bugetul alocat costurilor de funcționare și de animare ale GAL 

Constanța Centru pentru perioada 2014-2020, va fi de 283.695 euro și reprezintă 20% din 

costurile publice totale efectuate pentru această strategie așa cum reiese din planul 

financiar și din resursele externe existente - echipamente de funcționare achiziționate în 

perioada de funcționare 2007-2013: aparatură IT și obiecte de birotică (4 laptopuri, 1 

Xerox/Multifunctional/Scanner1 Imprimantă, 1 Router Internet, 2 videoproiectoare, 3 

telefoane mobile, 1 flipchart). O parte dintre aceste resurse materiale au ieșit din perioada 

de garanție și s-au depreciat, motiv pentru care vor trebui înlocuite în noua perioadă de 

funcționare. De asemenea va fi necesară acoperirea cheltuielilor aferente sediului 

administrativ al GAL (închiriere și cheltuieli cu utilitățile lunare), dotarea sediului - 

achiziționarea de echipamente și consumabile necesare funcționării GAL, cheltuieli de 

personal (salarii și diurne pentru deplasările în teritoriu). 

 

2. Pregătirea și publicarea apelurilor de selecție, în conformitate cu SDL: 



Termenul de realizare: Apelurile de selecție vor fi lansate în funcție de prioritizarea 

și finalizarea ghidurilor măsurilor, perioada de depunere a proiectelor pentru fiecare măsură 

fiind de 30 zile cu posibilitate de prelungire; Anul 2017 se vor lansa M2/2B si M3/6A in luna 

iunie 2017; urmate de  M1/2A,5D si M4/6B in luna iulie. M5 SI M6 vor fi lansate in a doua 

jumatate a anului 2017, in luna octombrie. Apel de selecție anual realocare sau suplimentare 

bugetară în Anul 2018 – 1 sesiune de depunere în intervalul L1-L6, respectiv a 2-a sesiune de 

depunere în intervalul L7-L12, iar pentru intervalul 2019-2023, 2 sesiuni de depunere în 

intervalul L1-L6anul 2022, 1 sesiune de depunere in intervalul L1-L6. Modalități de realizare: 

Se va pregăti câte un ghid al solicitantului pentru fiecare măsură în parte având ca suport 

fișele măsurilor din SDL aprobată. Se vor publica apelurile de selecţie aferente fiecărei 

măsuri prin intermediul mijloacelor de informare presă locală, pagina web, etc. Solicitanții 

vor putea depune planurile de afaceri ținând cont de criteriile de eligibilitate stabilite 

pentru fiecare măsură la sediul GAL Constanța Centru atât pe suport de hârtie, cât și în 

format electronic în intervalul de timp precizat în apelul de selecție. În cazul în care bugetul 

alocat fiecărei măsuri nu se va contracta în totalitate, se va face o realocare bugetară în 

funcție de nevoile și de cerințele din teritoriu prin lansarea unui nou apel de selecție. 

Responsabil: managerul GAL Constanța Centru, Adunarea Generală, Consiliul Director. 

Resurse financiare și materiale necesare: consumabile și materiale de promovare, 

consultanță tehnică și financiară și expertiză legată de realizarea ghidurilor măsurilor.  

 

3. Animarea teritoriului 

Termenul de realizare: intervalul - Anul 2016 L7-L12 - Anul 2023 L1-L6 (activitate 

continuă). Modalități de realizare: comunicarea în permanență cu comunitatea locală 

pentru a identifica nevoile exprimate de actorii dezvoltării rurale prin întâlniri și evenimente 

publice, mass media locală, pliante și publicații proprii, pagina de internet a GAL Constanța 

Centru. Prin intermediul acestor instrumente vor fi lansate propuneri de direcții de acțiune 

pentru posibilii beneficiari și se va oferi suport tehnic în vederea elaborării planului de 

afaceri. Responsabil: responsabilul cu animarea, managerul GAL Constanța Centru. Resurse 

financiare și materiale necesare: materiale de promovare sau de informare, mijloc de 

transport pentru deplasare, diurnă de deplasare. 

 

4. Analiza, evaluarea și selecția proiectelor 

Termenul de realizare:  S-au luat în calcul 2 luni de zile pentru fiecare apel de 

selecție: Anul 2017 L1-L6 până în Anul 2023 L7-L12. Modalități de realizare: Comitetul de 

Selecție va verifica dacă proiectul este conform cu cerințele stipulate în ghid și va verifica 

dacă au fost respectate criteriile de eligibilitate. Proiectele selectate vor fi depuse de către 

GAL la CRFIR. Structurile teritoriale ale AFIR vor verifica eligibilitatea proiectelor și vor 

efectua verificări pe teren. CRFIR va transmite o notificare către beneficiar și către GAL, cu 

privire la aprobarea sau neaprobarea proiectului. În cazul existenței contestațiilor se va 

emite un raport de contestații semnat de către membrii Comisiei de Contestații. Dacă 

proiectul este aprobat se va încheia contractul între beneficiar si CRFIR. Responsabil: 

Comitetul de Selecție, Adunarea Generală, Comisia de Contestații, responsabilii cu 

verificarea, evaluarea și selecția proiectelor, managerul GAL Constanța Centru. Resurse 

financiare și materiale necesare: elemente de logistică pentru organizarea întâlnirilor GAL 

și ale Comitetului de Selecție.  

 

5. Monitorizarea și evaluarea implementării strategiei 



Termenul de realizare: intervalul - Anul 2016 L7-L12– Anul 2023 L7-L12 (activitate 

continuă). Modalități de realizare: Evaluarea se va face prin rapoarte intermediare si finale 

. GAL Constanța Centru va elabora un Plan de Evaluare care va descrie modalitatea prin care 

se va realiza evaluarea SDL. Monitorizarea se va realiza prin supravegherea și controlul 

gestiunii financiar-contabile a GAL-ului și a modului în care este administrat patrimoniul și 

se vor efectua controale asupra tuturor operaţiunilor finanţate prin verificarea cheltuielilor 

efectuate prin întocmirea de rapoarte financiar-contabile. Responsabil: Adunarea Generală, 

Consiliul Director, 1 auditor (serviciu externalizat), 1 consultant – dacă este cazul (serviciu 

externalizat), responsabilii cu verificarea, evaluarea și selecția proiectelor ținând cont de 

principiile care guvernează conflictul de interese, managerul GAL Constanța Centru, 

responsabilul financiar-contabil (serviciu externalizat), cenzorul. Resurse financiare și 

materiale necesare: consumabile legate de monitorizarea și evaluarea implementării 

strategiei, consultanță tehnică și financiară și expertiză legată de implementarea strategiei, 

audit, seminarii și grupuri de lucru pentru instruirea liderilor locali din teritoriul GAL privind 

implementarea SDL.  

 

6. Verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate (cu 

excepția situațiilor în care GAL este beneficiar) 

Termenul de realizare: Nu se poate estima o dată calendaristică având în vedere că 

durata de implementare a proiectelor pot să difere. Modalități de realizare: verificarea 

documentației tehnico-financiare din dosarul cererii de plată care trebuie să corespundă cu 

instrucțiunile din contractul de finanțare. Responsabil: managerul GAL Constanța Centru, 1 

consultant extern (dacă este cazul). Resurse financiare și materiale necesare: consultanță 

tehnică și financiară și expertiză legată de implementarea strategiei, consumabile. 

 

7. Monitorizarea proiectelor contractate 

Termenul de realizare:  Modalități de realizare: proiectele contractate în cadrul GAL 

vor fi monitorizate pe o perioadă de 7 ani de zile. Monitorizarea proiectelor contractate se 

va realiza prin respectarea indicatorilor de monitorizare asumați prin planul de afaceri. 

Responsabil: Consiliul Director, managerul GAL Constanța Centru, 1 consultant extern (dacă 

este cazul), responsabilii cu verificarea, evaluarea și selecția proiectelor ținând cont de 

principiile care guvernează conflictul de interese. Resurse financiare și materiale necesare: 

consultanță tehnică și financiară și expertiză legată de implementarea strategiei. 

 

8. Întocmirea cererilor de plată, dosarelor de achiziții aferente costurilor de 

funcționare și animare 

Termenul de realizare: Intervalul - Anul 2016 L7-L12 – Anul 2023 L7-L12 (acțiune 

continuă). Modalități de realizare: achizițiile aferente costurilor de funcționare și animare 

vor fi realizate în urma avizării procedurii de achiziții de către AFIR. GAL Constanța Centru 

va contacta furnizorii și va încheia contracte de prestări servicii/furnizare bunuri și va 

efectua procedura de achiziții. Deasemenea toate costurile vor fi suportate integral de GAL 

Constanța Centru și rambursate de către AFIR în urma avizării cererilor de plată depuse de 

către GAL Constanța Centru, cu posibilitatea solicitării unui avans. Responsabil: managerul 

GAL Constanța Centru, 1 contabil (serviciu externalizat). Resurse financiare și materiale 

necesare: consumabile. 

 

 



CAPITOLUL VIII 

 Descrierea procesului de implicare a comunităților locale în elaborarea strategiei 

 

 GAL Constanța Centru prin proiectul de servicii cu titlul „Acțiuni pregătitoare pe 

teritoriul GAL Constanța Centru în scopul elaborării strategiei de dezvoltare locală”, din 

cadrul sub-măsurii 19.1 ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” finanțat prin PNDR 2014-2020, a implementat o serie de activități al căror obiectiv 

principal a constat în creșterea capacității de colaborare la nivel teritorial în scopul 

elaborării strategiei de dezvoltare locală. 

 În perioada decembrie 2015 – martie 2016, la inițiativa GAL Constanța Centru s-au 

realizat o serie de activități pregătitoare în teritoriu, ținând cont de faptul că dezvoltarea 

rurală implică un grad ridicat de cooperare al actorilor locali în vederea identificării corecte 

și rapide a tuturor problemelor și necesităților locale. În vederea implementării în bune 

condiții a acestor activități, GAL Constanța Centru s-a preocupat îndeosebi de partea de 

animare, consultare și informare a comunității locale, precum și de partea de colectare de 

date, informații care au stat la baza fundamentării strategiei de dezvoltare locală.  

 Prin intermediul strategiei de dezvoltare locală a GAL Constanța Centru se dorește  

consolidarea simultană a tuturor problemelor și intereselor relevante pentru dezvoltarea 

teritoriului. O astfel de abordare integrată a dezvoltării teritoriale este esențială pentru 

construcția unui parteneriat durabil din punct de vedere cultural, social și economic. 

Implicarea actorilor locali și a tuturor factorilor interesați în dezvoltarea teritoriului, este 

esențială pentru realizarea considerentelor mai sus enunțate. Prin urmare, informarea, 

animarea si consultarea acestora a constituit una din etapele premergătoare elaborării 

strategiei de dezvoltare locală, asigurându-se astfel creșterea transparenței în procesul de 

luare a deciziilor.  

 Campania de informare cu privire la activitățile proiectului a fost realizată de echipa 

de proiect, formată din managerul de proiect și doi animatori,  care s-a deplasat în teritoriu 

și a organizat diverse acțiuni de animare, informare, consultare a comunității locale la sediul 

primăriilor partenere, cât și grupuri de lucru tematice la sediul GAL Constanța Centru. 

Comunitatea locală a fost informată inclusiv prin intermediul unui comunicat de presă 

publicat într-un ziar local, prin anunțurile de demarare și respectiv de finalizare ale 

proiectului disponibile pe site-ul propriu http://www.galconstantacentru.ro/, cât și prin 

diversele materiale de promovare și consultare împărțite în teritoriu: flyere, afișe, 

chestionare.  

 Pentru realizarea strategiei de dezvoltare locală a GAL Constanța Centru s-au 

desfășurat următoarele activități: 

 Activitatea 1: Analiza de potențial prin definirea domeniilor de analiză. 

 Această întâlnire a reprezentat o sesiune de instruire pentru membrii echipei de 

proiect GAL Constanta Centru în vederea realizării procesului de animare, informare și 

consultare. 

 Activitatea 2: Colectare date din teritoriu, de la nivelul primăriilor, de la instituțiile 

și organizațiile care pot oferi informații publice. 

Acolo unde nu a fost posibilă găsirea unor date statistice oficiale sau colectarea unor 

date relevante de la diversele instituții și organizații de profil, s-au colectat date empirice, 

transmise verbal, prin acțiuni de consultare, făcând apel la chestionare și la cunoștințele de 

specialitate documentate ale unor experți din diferite domenii. S-au colectat date de la 

nivelul fiecărei primării în parte, informații în urma discuțiilor cu grupurile de lucru (a fost 



convocată o primă întâlnire a partenerilor), date de la instituțiile și organizațiile care au  

putut furniza informații pentru analiza contextuală, precum și informații în urma prelucrării 

sondajelor de opinie aplicate la nivelul populației, agenților economici și a angajaților 

primăriilor, prin activități de animare, informare și consultare. 

Activitatea 3: Analiza SWOT - Centralizarea și analizarea datelor primite din partea 

GAL. Analiza Swot a GAL Constanța Centru, a fost stabilită în urma analizei diagnostic a 

teritoriului și a permis identificarea punctelor tari, punctelor slabe, oportunităților și 

amenințărilor la nivelul teritoriului, populației, activităților economice și a organizării socio-

instituționale, cu scopul elaborării unei strategii de dezvoltare locală complexe care să 

reflecte realitățile teritoriului și care să satisfacă, prin implementarea proiectelor propuse, 

toate nevoile zonei. 

Activitatea 4: Formularea misiunii, viziunii, a direcțiilor strategice și a domeniilor 

prioritare de acțiune. 

În această etapă a avut loc a doua întâlnire a partenerilor în cadrul căreia a fost 

stabilită misiunea strategiei de dezvoltare locală și au fost identificate principalele priorități 

de dezvoltare, precum și direcțiile strategice și domeniile de intervenție relevante pentru 

teritoriul prezentat ținând cont de profilului economico-social al zonei.  

Activitatea 5: Formularea alternativelor strategice și a strategiei finale. 

În cadrul acestei activități au fost identificate 4 alternative strategice de dezvoltare 

în cadrul convocării celui de-al treilea grup de lucru al partenerilor GAL. 

Activitatea 6: Organizarea unei dezbateri publice și a unui grup de lucru. 

Organizarea acestei dezbateri publice a avut drept scop informarea comunității 

locale cu privire la conținutul strategiei de dezvoltare locală și a permis posibilitatea 

colectării extinse și voluntare a opiniilor publicului larg, ca bază aprofundată pentru 

fundamentarea și implementarea strategiei. De asemenea, la câteva zile distanță s-a 

organizat a patra întâlnire a partenerilor, în cadrul căreia au fost aduse completări la SDL.  

Activitatea 7: Întâlnire cu partenerii GAL Constanța Centru. 

În cadrul acestei întâlniri au fost discutate ideile de proiecte din teritoriu și măsurile 

identificate prin strategie. 

Rezultatele obținute în urma implementării acestor activități sunt următoarele: 

- 1 echipă de proiect constituită dintr-un manager de proiect și 2 animatori; 

- 6 contracte de achiziții furnizare servicii: 1 contract furnizare servicii de consultanță, 

1 contract furnizare servicii de audit, 1 contract furnizare servicii de difuzare 

anunțuri de presă, 1 contract furnizare materiale de promovare, 1 contract furnizare 

servicii de catering, 1 contract furnizare servicii de sonorizare; 

- 9 acțiuni de animare, 9 acțiuni de informare și 9 acțiuni de consultare; 

- 183 persoane participante la acțiunile de informare; 196 persoane participante la 

acțiunile de animare; 195 persoane participante la acțiunile de consultare; 

- chestionare, adrese împărțite în teritoriu în vederea colectării și prelucrării datelor; 

- 1 dezbatere publică; 1 prezentare Power Point; 

- 5 întâlniri/grupuri tematice cu partenerii și alți reprezentanți din teritoriu; 

- 150 flyere, 9 afișe informative FEADR, 9 afișe de promovare eveniment; 

- 1 comunicat de presă; 1 anunț înainte de desfășurarea dezbaterii publice pe site-ul 

propriu/ 1 anunț la finalizarea proiectului pe site-ul propriu; 

- 1 strategie de dezvoltare locală. 

 Documentele justificative se gasesc în Anexa 6 la SDL- ”Documente justificative 

privind animarea”. 



CAPITOLUL IX  

Organizarea viitorului GAL - Descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, 

evaluare și control al strategiei 

 

Funcționarea generală a GAL Constanța Centru este reglementată în concordanță cu 

Ordonanța de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. În cele ce urmează se va 

prezenta pe scurt Regulamentul de Organizare și Funcționare al GAL pentru noua perioadă 

de funcționare. 

Funcțiile administrative pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală:  

Asociația are ca scop dezvoltarea durabilă a teritoriului GAL Constanța Centru 

contribuind la protecția mediului și la dezvoltarea spațiului rural prin implementarea unor 

măsuri integrate de dezvoltare locală, la creșterea calității vieții și la crearea unui mediu 

atractiv și motivant pentru comunitatea locală, menținerea tineretului în regiune, 

conservarea și promovarea patrimoniului natural și cultural-istoric și a tradițiilor locale în 

vederea consolidării identității locale, sporirea atractivității economice a zonei, dezvoltarea 

meșteșugurilor și promovarea turistică a arealului.     

Principala sarcină a GAL Constanța Centru este de a elabora și de a implementa 

Strategia de Dezvoltare Locală care este plasată sub responsabilitatea comunității.  Pentru 

atingerea și realizarea acestui obiectiv se vor realiza activitățile din planul de acțiune care 

sunt în concordanță cu fișa sub-măsurii 19.4 „Sprijin pentru costurile de funcționare și 

animare” și cu articolul 34 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, respectiv:  

- Stabilirea resurselor administrative ale GAL Constanța Centru: 

Această activitate reprezintă o perioadă de organizare a GAL Constanța Centru pentru  

a putea redeveni funcțional, plecând de la stabilirea noului sediu, revizuirea Statutului 

Asociației, definitivarea noilor organe de conducere, control și administrare în concordanță 

cu SDL aprobată. Se vor  efectua angajări de personal și se va ține cont de externalizarea 

serviciilor acolo unde este cazul.  

Pregătirea și publicarea apelurilor de selecție, în conformitate cu SDL: 

GAL Constanța Centru va pregăti cererile de propuneri de proiecte și va stabili 

criteriile de selecție, apelul de selecție urmând să fie aprobat de către Consiliul Director, 

iar în termen de 15 zile din ziua următoare datei adoptării sale, va fi transmisă o copie a 

aprobării la Compartimentul de Dezvoltare Rurală Județean (CDRJ) Constanța. Apelul de 

selecție va fi publicat pe pagina de internet http://www.galconstantacentru.ro/, în presa 

locală, cât și la sediului GAL Constanța Centru. Apelul de selecție va cuprinde, cel puțin, 

următoarele informații: data lansării apelului de selecție; data limită de depunere a 

proiectelor; locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele; fondul disponibil – 

alocat în acea sesiune; suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru 

finanțarea unui proiect; modalitatea de anunţare a rezultatului procesului de selecţie 

(notificarea solicitanţilor, publicarea Raportului de Selecţie); date de contact pentru 

obținerea de informații suplimentare. În cazul în care bugetul alocat fiecărei măsuri nu se 

va contracta în totalitate, se va face o realocare bugetară în funcție de nevoile și de 

cerințele din teritoriu prin lansarea unui nou apel de selecție. 

- Animarea teritoriului: 

Acțiunile de animare au ca principal scop adunarea și combinarea resurselor umane 

și financiare disponibile din sectorul public, privat și din societatea civilă, asocierea actorilor 

locali în jurul proiectelor colective și al acțiunilor multisectoriale pentru a realiza sinergii și 

masa critică necesară pentru îmbunătățirea competitivității zonei, colectarea, analizarea și 



difuzarea de informații privind acțiunile de dezvoltare rurală, colectarea, difuzarea și 

consolidarea bunelor practici de dezvoltare rurală. GAL Constanţa Centru va informa 

persoanele interesate cu privire la: măsurile de finanţare, deschiderea apelurilor de 

selecţie, tipurile de investiţii eligibile, beneficiarii eligibili, plafoanele maxime alocate, 

condiţiile de eligibilitate, procedurile administrative legate de accesul la finanţare, 

procedura de evaluare a cererilor de finanţare, criteriile de selecţie ale măsurilor. GAL 

Constanța Centru dorește să-și dezvolte capacitatea de asistență tehnică locală prin 

sprijinirea tuturor persoanelor din teritoriul acoperit de GAL care doresc să obțină finanțare 

nerambursabilă ținând cont de legislația în vigoare privind conflictul de interese. Acțiunile 

de animare se vor realiza prin următoarele mijloace: organizarea de întâlniri, conferințe, 

dezbateri, mese rotunde și ateliere de lucru, organizarea de sesiuni de comunicări pentru 

prezentarea lucrărilor, studiilor și strategiilor elaborate, participarea la întâlnirile rețelelor 

interne și europene, editarea de publicații proprii. 

- Analiza, evaluarea și selecția proiectelor: 

GAL Constanța Centru va primi cererile de finanțare ale solicitanților și va aplica o 

procedură scrisă de selecție a proiectelor care se va baza pe principiile nediscriminării și 

transparenței. Selectarea operațiunilor se va face prin aplicarea unor criterii obiective, 

astfel încât să se evite eventualele conflicte de interese. De asemenea, cel puțin 50% din 

voturile privind deciziile de selecție vor fi exprimate de partenerii care nu au statut de 

autorități publice. Selecționarea operațiunilor va ține cont de asigurarea coerenței cu 

Strategia de Dezvoltare Locală, prin acordarea de prioritate operațiunilor în funcție de 

contribuția adusă la atingerea obiectivelor și țintelor Strategiei. GAL Constanța Centru va 

selecta operațiunile, va stabili cuantumul contribuției și va prezenta propunerile către 

organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilității și punctajului înainte de 

publicarea raportului intermediar/final de selecție. 

- Monitorizarea și evaluarea implementării strategiei 

Mecanismele de gestionare, monitorizare, evaluare și control al SDL: 

Monitorizarea permite colectarea sistematică şi structurarea anuală a datelor cu privire la 

activităţile desfăşurate. Monitorizarea prevede un dispozitiv riguros şi transparent de 

vizualizare al modului în care are loc gestionarea financiară a implementării fiecărui proiect 

și a Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Constanța Centru. În acest scop GAL Constanța 

Centru va respecta activitățile din planul de acțiune care va reprezenta principalul 

instrument de gestionare și de control al SDL. 

Prin implicarea partenerilor în procesul de monitorizare al SDL capacitatea acestora 

de a dezvolta, implementa și monitoriza operațiunile propuse în perioada de programare 

2014-2020 va fi consolidată, atu care va facilita implementarea SDL. 

Dispozitivul de monitorizare, evaluare şi control implementat de GAL va presupune: 

depistarea problemelor care pot interveni în perioada de implementare, efectuarea zilnică 

a gestionării GAL, executarea operativă şi corectă a procedurilor de gestionare a resurselor, 

facilitarea coordonării între activităţile compartimentelor GAL, monitorizarea şi raportarea 

la timp a realizărilor şi rezultatelor implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL, 

comunicarea stadiului implementării Strategiei de Dezvoltare către factorii de decizie ai GAL 

Constanța Centru, respectiv Adunarea Generală și Consiliul Director. 

Pentru a evidenţia gradul de implementare al SDL, GAL Constanța Centru va întocmi 

un Raport trimestrial de progres și un Raport anual de progres care vor furniza date privind 

stadiul de realizare al obiectivelor strategiei și al implementării acesteia în raport cu 

indicatorii de rezultat stabiliți: tabele privind implementarea financiară a strategiei pentru 



fiecare măsură în parte, tabele de monitorizare care includ informaţii cantitative pe baza 

indicatorilor de realizare și rezultat stabiliți pentru fiecare măsură în parte în cadrul 

Strategiei de Dezvoltare Locală, analiza rezultatului monitorizării planului. 

Mecanismul de monitorizare și evaluare internă al SDL este reprezentat de către 

organele de conducere și control ale GAL Constantanța Centru (Adunarea Generală, Consiliul 

Director), care vor organiza ședințe de monitorizare în care vor fi analizate și aprobate 

rapoartele periodice privind implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală. În urma 

aprobării acestora, rapoartele vor fi transmise Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

În cadrul acestor reuniuni Consiliul Director și Adunarea Generală trebuie: 

- să realizeze evaluarea periodică a progreselor înregistrate pentru atingerea 

obiectivelor specifice Strategiei de Dezvoltare Locală; 

- să examineze atât rezultatele implementării fiecărei măsuri, cât și calitatea 

implementării Strategiei de Dezvoltare Locală; 

- să analizeze și să aprobe Raportul anual de progres și/sau Rapoartele de evaluare 

trimestriale, înainte de a fi transmise Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale; 

- să elaboreze recomandări și propuneri în vederea îmbunătăţirii impactului strategiei. 

Pentru monitorizarea externă a implementării Strategiei de Dezvoltare Locală acolo 

unde este cazul va fi contractat un furnizor de servicii de audit și un furnizor de servicii de 

consultanță. De asemenea, evaluarea externă va fi efectuată de către evaluatorii experți 

desemnați de către MADR și AFIR, precum și de către Autoritatea Contractantă în baza 

analizării rapoartelor periodice de progres, a cererilor de plată, a vizitelor pe teren sau a 

altor informații suplimentare solicitate de către aceste instituții de control. 

GAL Constanța Centru va elabora un Plan de Evaluare care va descrie modalitatea 

prin care se va realiza evaluarea SDL.  Acest proces de evaluare se va derula având în vedere 

trei tipuri de evaluări: evaluarea ex-ante - care a avut drept scop colectarea de date în 

vederea transpunerii acestora în viitoarea Strategie de Dezvoltare Locală; evaluarea 

intermediară, care va fi realizată pe tot parcursul perioadei de implementare si are ca 

obiective rectificarea oricăror probleme care pot apărea precum si îmbunătăţirea 

implementării; evaluarea ex-post, realizată dupa perioada de implementare a Strategiei de 

Dezvoltare Locală care va genera indicatori de rezultat ai acțiunilor întreprinse în teritoriu. 

Controlul presupune stabilirea unui sistem de verificare și de respectare a planului 

de acțiune aprobat. Se va respecta legislația în vigoare privind realizarea în timp util a 

dosarelor de achiziții și a cererilor de plată aferente costurilor de funcționare și animare și 

se vor efectua rapoarte de verificare pe teren a gradului de implementare al proiectelor 

finanțate prin intermediul GAL Constanța Centru. Programarea vizitelor (controalelor) va 

trebui să se aibă în vedere anumite principii, cum ar fi: eficienţa unor astfel de demersuri, 

păstrarea bunelor relaţii contractuale, verificarea doar a aspectelor de ordin tehnic legate 

de proiect etc. 

- Verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate (cu excepția 

situațiilor în care GAL este beneficiar): 

Această activitate se va realiza prin verificarea documentației tehnico-financiare din 

dosarul cererii de plată care trebuie să corespundă cu instrucțiunile din contractul de 

finanțare. 

- Monitorizarea proiectelor contractate: 

Mecanismul de monitorizare pentru proiectele selectate de GAL: monitorizarea 

proiectelor contractate va fi realizată de către managerul GAL Constanța Centru și Consiliul 

Director. GAL Constanța Centru va realiza vizite în teren și va consilia beneficiarii în 



implementarea proiectelor, astfel încât acestea să fie finalizate în termen și în condiţiile 

asumate prin contractul de finanţare. 

- Întocmirea cererilor de plată, dosarelor de achiziții aferente costurilor de 

funcționare și animare. 

Achizițiile aferente costurilor de funcționare și animare vor fi realizate în urma 

avizării procedurii de achiziții de către AFIR. GAL Constanța Centru va contacta furnizorii și 

va încheia contracte de prestări servicii/furnizare bunuri și va efectua procedura de achiziții 

cu respectarea principiilor privind conflictul de interese. Toate costurile vor fi suportate 

integral de GAL Constanța Centru și rambursate de către AFIR în urma avizării cererilor de 

plată depuse de către GAL Constanța Centru, cu posibilitatea solicitării unui avans. 

Organizarea GAL Constanța Centru:  

Organele de conducere și control ale GAL Constanța Centru sunt: Adunarea Generală, 

Consiliul Director, Cenzorul sau Comisia de Cenzori. Organele de administrare sunt 

reprezentate de Comitetul de Selecție al Proiectelor, Comisia de Contestații și 

Compartimentul Administrativ. Consiliul Director va aproba organigrama și politica de 

personal a GAL Constanța Centru, Regulamentul de organizare și funcționare propriu și 

Regulamentul de organizare și funcționare al compartimentului administrativ. 

Personalul necesar pentru derularea unor activități care necesită o calificare specială 

va fi contractat în baza unui contract de prestări servicii în funcție de necesitățile reale ale 

GAL Constanța Centru, în diferitele etape de implementare ale Strategiei de Dezvoltare 

Locală. Modalitatea de contractare a personalului, atât a celui permanent, angajat cu 

contract individual de muncă, cât și a celui ocazional, angajat pe bază de contract de 

prestări servicii, va fi stabilită de către GAL Constanța Centru prin intermediul unei 

proceduri interne, garantându-se în ambele cazuri egalitatea de tratament, publicitatea și 

concurența, procedură care va stabili inclusiv modalitatea de revizuire și controlul extern, 

chiar și pe cale jurisdicțională, a procedurii de selecție a personalului GAL Constanța Centru. 

Criteriile de selecție utilizate sunt transparente și pun accent pe capacitatea, experiența și 

pregătirea profesională a candidaților. În cadrul GAL Constanța Centru își vor desfășura 

activitatea în mod permanent următoarele persoane, care vor fi angajate cu contract de 

muncă: 1 manager (responsabil administrativ), 1 responsabil cu animarea teritoriului, 2 

responsabili cu verificarea, evaluarea și selecția proiectelor ce se vor implementa.  

Managerul (responsabil administrativ) va coordona activitatea GAL-ului atât sub 

aspect organizatoric cât și al respectării procedurilor de lucru. În calitatea sa coordonează 

realizarea procedurile de selecţie a beneficiarilor finali. Acesta va implementa cu succes 

activitățile GAL Constanța Centru și va monitoriza progresul înregistrat în perioada de 

implementare a SDL. Managerul va supraveghea desfășurarea activităților finanțate prin 

LEADER și va gestiona echipa de implementare. Va participa la ședințele organizate de 

entitățile implicate în derularea măsurii LEADER. Adoptă măsuri pentru corectarea 

disfuncționalităților sesizate de membrii echipei manageriale sau de alte instituții. 

Implementează deciziile stabilite în cadrul Adunării Generale și ale Consiliului Director 

atunci când este delegat de către organele de conducere în acest sens. Acesta trebuie să 

îndeplinească următoarele criterii: minim 2 ani experiență în domeniul managementului, să 

fie absolvent de studii superioare finalizate cu diplomă de licenţă/masterat; alte cursuri de 

formare profesională suplimentare specifice domeniului de activitate al postului reprezintă 

un avantaj (management organizațional, planificare strategică, fonduri europene), să dețină 

abilități organizatorice, de leadership și de comunicare. 

Responsabilul financiar – contabil (serviciu externalizat) se va ocupa de 



supravegherea și controlul gestiunii financiar-contabile a GAL-ului și va efectua controale 

asupra tuturor operaţiunilor finanţate prin verificarea cheltuielilor efectuate. 

Responsabilul cu animarea teritoriului va desfășura activități de animare pentru a 

promova acțiunile GAL Constanța Centru. Printre sarcinile sale de lucru se numără: 

asigurarea unui canal de comunicare permanent cu actori locali, propunerea de direcții de 

acțiune pentru posibilii beneficiari, organizarea de întâlniri cu membrii comunității locale în 

vederea promovării măsurilor de finanțare, oferirea de suport tehnic în vederea elaborării 

de planuri de afaceri (1 persoană angajată cu contract individual de muncă). Acesta trebuie 

să îndeplinească următoarele criterii: de preferat să dețină experienţă cu proceduri de lucru similare 

poziţiei pe care urmează să o ocupe, să fie absolvent de studii medii/superioare finalizate cu diplomă de 

bacalaureat/ licenţă și să dețină bune calități de comunicare și persuasiune. 

Responsabilul cu verificarea, evaluarea şi selecţia proiectelor ce se vor 

implementa (2 persoane angajate cu contract individual de muncă) se vor ocupa după 

cum indică și titulatura de verificarea, evaluarea și selecția proiectelor depuse în cadrul 

GAL cu respectarea principiilor de transparență, obiectivitate, concurență, egalitate și 

nediscriminare, eficacitate și eficiență. Aceștia vor prelua inclusiv responsabilitățile de 

monitorizare a proiectelor, ținând cont de principiile care guvernează conflictul de 

interese. Aceștia trebuie să îndeplinească următoarele criterii: să fie absolvenți de studii 

superioare finalizate cu diplomă de licenţă, deţinerea unor studii postuniversitare sau 

master în domeniul managementului constituie un avantaj, de preferat, să deţină cursuri 

adecvate şi experienţă cu proceduri de lucru similare poziţiei pe care urmează să o ocupe  

și să dețină abilități organizatorice și de comunicare. 

Consultant externi – serviciu externalizat.  

Pentru fiecare angajat al GAL Constanța Centru, s-a elaborat o fișă a postului, în 

care sunt detaliate atribuțiile corespunzătoare fiecărei funcții din cadrul echipei de 

implementare. Acestea sunt prezentate în Anexa 8 la Strategia de Dezvoltare Locală. De 

asemenea, angajarea personalului se va efectua cu respectarea Codului Muncii, precum 

și a legislației cu incidență în reglementarea conflictului de interese. Personalul 

permanent va fi angajat în baza unui contract de muncă cu normă întreagă. Prin faptul 

că funcțiile de management, monitorizare/evaluare și animare vor fi îndeplinite de trei 

persoane angajate în baza unor contracte de muncă de minim 4 ore este îndeplinit 

criteriul de selecție CS 4.3 vizând capacitatea de implementare a SDL de către echipa 

tehnică a GAL Constanța Centru. S-a optat pentru angajarea a 2 evaluatori pentru a 

gestiona mai bine conflictul de interese care poate surveni în procesul de verificare, 

evaluare și selecție al proiectelor precum și pentru a gestiona mai bine proiectele 

aferente măsurilor propuse. 

Organigrama GAL Constanța Centru: 

 



CAPITOLUL X 

 Planul de finanțare al strategiei  

 

Componenta A  

Bugetul aferent componentei A va fi repartizat proporțional cu suprafața și populația 

aferentă teritoriului eligibil LEADER, rezultând următoarele valori: 19,84 euro/loc x 33.640 

loc = 667.417,6 euro și 985,37 euro/kmp x 762,21 kmp = 751.058,86 euro. 

TOTAL: 1.418.476,46 euro ~1.418.476 euro 

Costurile de funcționare și de animare au fost calculate astfel încât să nu 

depășească 20% din costurile publice totale efectuate pentru această strategie, respectiv: 

1.418.476 euro x 20% = 283.695 euro 

Valoarea aferentă fiecărei priorități s-a atribuit în funcție de ierarhizarea acesteia 

în SDL, respectându-se logica priorităților conform R(UE) 1305/2013, astfel: 

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 =  28,01% 28,60% din bugetul total. 

Sub incidența acestei priorități intră M1/2A pentru care s-a alocat un total de 148.781 

euro și M2/2B cu un total de 160.000 euro. 

P5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o 

economie cu emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în sectoarele 

agricol, alimentar și silvic  4,61% 0,22% din bugetul total. 

În cadrul acestei priorități se regăsește M1/2A cu DI secundar 5D, așadar pentru 

investițiile care vizează DI 5D se va acorda un buget separat, rezultând M1/5D = 70.000 euro 

5.000 euro. 

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

zonele rurale =   47,38% 51,18% din bugetul total. 

Prioritatea P6 cuprinde 2 domenii de intervenție 6A, prin măsura M3/6A căreia i se 

va aloca 200.000 317.374,59 euro și domeniul de intervenție 6B prin măsurile M4/6B - 46.000 

euro, M5/6B – 255.000 109.455,85 euro și M6/6B – 255.000 675.639,39 euro.  

 

 

 

 

 

 



Planul de finanțare       
        

VALOARE SDL 
COMPONENTA A 

Suprafață 
TERITORIU 
GAL 

Populație 
TERITORIU 
GAL 

VALOARE TOTALĂ 
COMPONENTA A 
(EURO) + 
COMPONENTA B    

762 33.640 2.243.973    
       
       

COMPONENTA A1 + 

COMPONENTA B 

PRIORITATE MĂSURA 
INTENSITATEA 
SPRIJINULUI 

CONTRIBUȚIA 
PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/ 
MĂSURĂ2 (FEADR + 
BUGET NAȚIONAL) 

EURO 

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 
NERAMBURSABILĂ/PRIORITATE 
(FEADR + BUGET NAȚIONAL) 

EURO 

VALOARE 
PROCENTUALĂ3 

(%) 

1 

      
0,00 0,00% 

      

2 

M1/2A 90% 
388.466,62 
401.709,02 628.466,62 

641.709,02 
28,01% 
28,60% 

M2/2B 100% 240.000,00 

3 

      
0,00 0,00% 

      

4 

      
0,00 0,00% 

      

5 

M1/5D 90% 
103.501,83 

5.000 103.501,83 
5.000 

4,61% 
0,22% 

      

6 

M3/6A 90% 317.374,59 
1.063.210,40 
1.148.469,83 

47,38% 
51,18% 

M4/6B  90% și 100% 46.000,00 

M5/6B 90% si 100% 195.830,85 



109.455,85 

M6/6B 90% si 100% 
504.004,96 
675.639,39 

Cheltuieli de 
funcționare și animare4 

100% 448.794,46 20,00% 

TOTAL COMPONENTA A + COMPONENTA B 2.243.973,31 



CAPITOLUL XI 

Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL  

GAL Constanța Centru va lansa apeluri de selecţie a proiectelor, pe plan local, 

folosind mijloacele de informare mass-media cu acoperire locală, postare pe site-ul propriu, 

afişare la sediul GAL şi la sediile consiliilor judeţene şi ale consiliilor locale ale localităţilor 

- partenere în GAL, asigurându-se astfel transparenţa procesului de selecţie. Apelul de 

selecţie va fi lansat cu minim 30 de zile calendaristice înainte de data limită de depunere a 

proiectelor astfel încât solicitanții să aibă timp suficient pentru pregătirea şi depunerea 

acestora și va conţine minim urmatoarele informaţii: data lansării apelului de selecție; data 

limită de depunere a proiectelor; locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele; 

fondul disponibil – alocat în acea sesiune; suma maximă nerambursabilă care poate fi 

acordată pentru finanțarea unui proiect; date de contact pentru obținerea de informații 

suplimentare. 

Procedura de evaluare și de selecţie a proiectelor depuse în cadrul GAL Constanța 

Centru va fi realizată de către un Comitet de Selecţie stabilit de către organele de decizie 

(Adunarea Generală a Asociaților și Consiliul Director), format din minimum 5 membri ai 

parteneriatului. În cazul în care unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia 

dintre membrii comitetului de selecție, persoana/organizația în cauză nu va avea drept de 

vot și nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv.  

Selecția proiectelor se va face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru 

validarea voturilor, în momentul selecției vor fi prezenți cel puțin 50% din membrii 

Comitetului de Selecție. Pentru transparența procesului de selecție a proiectelor și pentru 

efectuarea activităților de control și monitorizare, la aceste selecții va lua parte și minim 

un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale de la nivel județean. 

Fiecare persoană implicată în procesul de evaluare și selecție a proiectelor de la 

nivelul GAL (angajați GAL Constanța Centru implicați în evaluare, membrii Comitetului de 

Selecție și membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor) va semna o Declarație pe propria 

răspundere privind evitarea conflictului de interese. 

În vederea asigurării unităţii în verificare, atât angajaţii GAL cât şi experţii 

CRFIR/OJFIR vor utiliza aceleaşi formulare cadru, disponibile in mod public pe site-ul 

http://www.afir.info/ în scopul realizării conformităţii şi eligibilităţii, cu menţiunea că 

punctele de verificare care presupun consultarea Registrului debitorilor pentru FEADR, 

Registrul evidenţe procese, Evidenţa rezilierii contractelor FEADR, Baza de date a 

contractelor FEADR şi Baza de Date cu preţuri de referinţa, se vor complete numai la nivelul 

CRFIR/OJFIR. La aceste puncte, din fişele de verificare ale conformităţii şi eligibilităţii, 

angajaţii GAL vor bifa ”Nu este cazul”. 

GAL poate să solicite beneficiarului, clarificări referitoare la îndeplinirea condiţiilor 

de conformitate, eligibilitate şi selecţie, dacă este cazul. Nu se vor lua în considerare 

clarificările de natură să completeze/modifice datele iniţiale ale proiectului depus. 

Angajaţii GAL implicaţi în procesul de evaluare al proiectelor pot realiza vizita pe teren în 

vederea verificării eligibilităţii, iar în acest scop vor completa Fişa de verificare pe teren. 

Efectuarea vizitei pe teren nu este obligatoriu de realizat de către GAL, aceasta va fi 

efectuată de către experţii din cadrul AFIR, la momentul verificării eligibilităţii cererilor de 

finanţare depuse la OJFIR. După încheierea procesului de evaluare şi selecţie, Comitetul de 

Selecţie va emite un Raport de Selecţie Intermediar, în care vor fi înscrise proiectele retrase, 

neeligibile, eligibile neselectate şi eligibile selectate, valoarea acestora, numele 

solicitanţilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul obţinut. Raportul de Selecție va fi 

http://www.afir.info/


semnat și aprobat de către toți membrii prezenți ai Comitetului de Selecție. De asemenea, 

Raportul de Selecție va prezenta semnătura reprezentantului MADR care participă ca 

observator la procesul de selecție. Avizarea Raportului de Selecție de către reprezentantul 

MADR reprezintă garanția faptului că procedura de selecție a proiectelor s-a desfășurat 

corespunzător și s-au respectat condițiile de transparență asigurate de către GAL Constanța 

Centru. Raportul de Selecţie Intermediar va fi publicat pe site-ul propriu al GAL. În baza 

acestuia, beneficiarii vor fi notificaţi de către GAL. Cei care nu au fost selectați pot depune 

contestaţii la sediul GAL, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea notificării 

sau în maximum 10 zile lucrătoare de la publicarea Raportului pe site-ul propriu al GAL. 

Contestaţiile primite vor fi analizate de către o Comisie de Soluţionare a 

Contestaţiilor înfiinţată la nivelul GAL, care va fi compusă din alte persoane faţă de cele 

care fac parte din Comitetul de Selecţie. Componenţa Comisiei de Soluţionare a 

Contestaţiilor va fi stabilită și aprobată de către organul de conducere GAL și va respecta 

ponderile privind participarea public – privată aplicate pentru constituirea Comitetului de 

Selecţie. Comisia va elabora un Raport de Contestații,  semnat de către membrii acesteia și 

va fi înaintat Comitetului de Selecție GAL. GAL va publica pe site-ul propriu Raportul de 

Contestații. În momentul depunerii la OJFIR, proiectele selectate vor fi însoțite de fișele de 

verificare și Raportul de selecție emise de GAL însoțit de copii ale declarațiilor privind 

evitarea conflictului de interese.  

Tabel cu componența Comitetului de Selecție-7 membri permanenți + 7 membri supleanti:  

PARTENERI PUBLICI  29%  

Partener Funcţia în CS 
 

Tip /Observaţii 

Dragomir Nicolae Cristinel 
Consiliul Județean Constanța (membru supleant: Soare 

Mihai, primăria Siliștea) 

Membru Admin 

Belu Ancuța Daniela 
Comuna Mihail Kogălniceanu (membru supleant: I.I. Savin 

Marian Constantin, comuna Târgușor) 

Membru Admin 

PARTENERI PRIVAŢI  57% 

Partener Funcţia în CS Tip /Observaţii 

Ianca Nicuşor (IF Ianca Nicușor (NYKOS) 
Comuna Mihail Kogălniceanu (membru supleant: Anghel 
Nicolae Cornel, Nic Prest Cereale SRL, comuna Castelu) 

Membru Admin 

Pâslaru Gabriel (SC Migaluc Com SRL) 
Comuna Lumina (membru supleant: PFA Feizula Feuzi, 

comuna Grădina) 

Membru Admin 

Dumitru Radu Ionuţ (II Dumitru Radu Ionuţ) 
Comuna Cuza-Vodă (membru supleant: IF Balaban 

Constantin, comuna Pantelimon) 

Membru Admin 

Berbec Corina Elena (SC Agrotriticum Company SRL) 
Comuna Vulturu (membru supleant: Dănăilă Valeriu, SC 

Vultagris Serv SRL, comuna Vulturu) 

Membru Admin 

SOCIETATE CIVILĂ 14% 

Partener Funcţia în CS Tip /Observaţii 

Nezir Elmaz (Uniunea Democrată Turcă din România) 
Comuna Lumina (membru supleant: PFA Dragu Dumitru, 

comuna Târgușor) 
Membru Admin 

PERSOANE FIZICE RELEVANTE (maximum 5%)    

Partener Funcţia în CS  Tip /Observaţii  

Nu este cazul - - 

 



CAPITOLUL XII 

Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform 

legislației naționale 

 

GAL Constanța Centru va elabora proceduri de selecție nediscriminatorii și 

transparente, care vor include regulile generale în materia conflictului de interese, stabilite 

în conformitate  cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011.  

La nivel administrativ vor fi respectate atribuțiile minime prevăzute pentru funcțiile 

de evaluare, monitorizare și control pentru garantarea transparenţei în procesul decizional 

şi pentru a evita orice potenţial conflict de interese. Responsabilitățile personalului implicat 

în gestionarea GAL-ului vor fi separate astfel încât personalul implicat în elaborarea 

proiectului să nu fie implicat în procesul de selecţie sau de aprobare a acestuia, iar 

personalul implicat în elaborarea, evaluarea, selecţia sau aprobarea proiectului să nu fie 

implicat în activităţi de verificare a cererilor de plată.  

GAL Constanța Centru va preveni, constata și sancționa neregulile apărute în 

obținerea și utilizarea fondurilor europene ținând cont de următoarele principii în 

conformitate cu legislația în vigoare: 

- Obiectivitate: GAL Constanța Centru nu va apela la puterea discreționară în etapa de 

selectare și de evaluare a cererilor de finanțare și va respecta criteriile de selecție în mod 

obiectiv pentru fiecare măsură în parte. 

- Concurență: Selectarea beneficiarilor se va face printr-o comparaţie a tuturor cererilor 

depuse, ținând cont de ordinea depunerii proiectelor, punctaj și priorități de finanțare. 

Proiectele se adresează tuturor categoriilor de beneficiari. 

- Verificare aprofundată: În vederea evitării suspiciunilor de neregulă/fraudă evaluarea 

proiectelor va fi realizată cu maximă atenție și transparență, acțiune concretizată prin 

evitarea corupției (mită și comisioane ilegale), a practicilor de cooperare secretă, 

identificării conflictului de interese nedeclarat, verificarea dosarelor incomplete și a 

ofertelor discrepante, sesizarea manipulării specificațiilor și prețurilor, fragmentării 

licitațiilor, combinării contractelor, neîndeplinirii specificațiilor contractului, a furnizării de 

servicii fictive, substituției produsului, etc. către părţile interesate de deciziilor luate. GAL 

Constanța Centru va realiza verificări pe teren pentru a controla datele și informațiile 

furnizate de solicitant/beneficiar în toate fazele de implementare ale proiectului (în 

original). GAL Constanța Centru va consulta bazele de date existente pentru verificarea 

rezonabilității prețurilor la nivelul FEADR și/sau va solicita oferte de preț de la beneficiar 

sau de la firmele de specialitate.  GAL Constanța Centru va verifica documentația cererilor 

de plată pentru a preveni și identifica posibilele nereguli sau erori. Cererile de plată vor 

conține documente suport pentru cheltuielile suportate pentru care se aplică rambursarea.  

- Eficacitate și colaborare: Personalul administrativ al GAL-ului va fi instruit în ceea ce 

privește evaluarea și controlul proiectelor și stabilirea criteriilor clare, transparente și 

verificabile de selecție a beneficiarilor și informarea potenţialilor beneficiari asupra 

acestora. GAL-ul va păstra în permanență o legătură de colaborare cu alte grupuri din 

regiune, comunități sau state, precum și cu Autoritatea de Management.  

- Informare și publicitate: GAL Constanța Centru va realiza activități de informare a 

beneficiarilor privind implementarea corectă a proiectelor și respectarea legislației 

actualizate, precum și metode de evitare a neregulilor. 

 

 



Tabel cu componența Comitetului de Selecție - 7 membri permanenți + 7 membri supleanți 

PARTENERI PUBLICI  29%  

Partener Funcţia în CS 
 

Tip /Observaţii 

Dragomir Nicolae Cristinel 
Consiliul Județean Constanța (membru supleant: 

Soare Mihai, primăria Siliștea) 

Membru Admin 

Belu Ancuța Daniela 
Comuna Mihail Kogălniceanu (membru supleant: I.I. 

Savin Marian Constantin, comuna Târgușor) 

Membru Admin 

PARTENERI PRIVAŢI  57% 

Partener Funcţia în CS Tip /Observaţii 

Ianca Nicuşor (IF Ianca Nicușor (NYKOS) 
Comuna Mihail Kogălniceanu (membru supleant: 
Anghel Nicolae Cornel, Nic Prest Cereale SRL, 

comuna Castelu) 

Membru Admin 

Pâslaru Gabriel (SC Migaluc Com SRL) 
Comuna Lumina (membru supleant: PFA Feizula 

Feuzi, comuna Grădina) 

Membru Admin 

Dumitru Radu Ionuţ (II Dumitru Radu Ionuţ) 
Comuna Cuza-Vodă (membru supleant: IF Balaban 

Constantin, comuna Pantelimon) 

Membru Admin 

Berbec Corina Elena (SC Agrotriticum Company SRL) 
Comuna Vulturu (membru supleant: Dănăilă Valeriu, 

SC Vultagris Serv SRL, comuna Vulturu) 

Membru Admin 

SOCIETATE CIVILĂ 14% 

Partener Funcţia în CS Tip /Observaţii 

Nezir Elmaz (Uniunea Democrată Turcă din România) 
Comuna Lumina (membru supleant: PFA Dragu 

Dumitru, comuna Târgușor) 
Membru Admin 

PERSOANE FIZICE RELEVANTE (maximum 5%)    

Partener Funcţia în CS  Tip /Observaţii  

Nu este cazul - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planul de finanțare       
        

VALOARE SDL 
COMPONENTA A 

Suprafață 
TERITORIU 
GAL 

Populație 
TERITORIU 
GAL 

VALOARE TOTALĂ 
COMPONENTA A 
(EURO) + 
COMPONENTA B    

762 33.640 2.243.973    
       
       

COMPONENTA A1 + 

COMPONENTA B 

PRIORITATE MĂSURA 
INTENSITATEA 
SPRIJINULUI 

CONTRIBUȚIA 
PUBLICĂ 

NERAMBURSABILĂ/ 
MĂSURĂ2 (FEADR + 
BUGET NAȚIONAL) 

EURO 

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ 
NERAMBURSABILĂ/PRIORITATE 
(FEADR + BUGET NAȚIONAL) 

EURO 

VALOARE 
PROCENTUALĂ3 

(%) 

1 

      
0,00 0,00% 

      

2 

M1/2A 90% 
388.466,62 
401.709,02 628.466,62 

641.709,02 
28,01% 
28,60% 

M2/2B 100% 240.000,00 

3 

      
0,00 0,00% 

      

4 

      
0,00 0,00% 

      

5 

M1/5D 90% 
103.501,83 

5.000 103.501,83 
5.000 

4,61% 
0,22% 

      

6 

M3/6A 90% 317.374,59 
1.063.210,40 
1.148.469,83 

47,38% 
51,18% 

M4/6B  90% și 100% 46.000,00 

M5/6B 90% si 100% 195.830,85 



109.455,85 

M6/6B 90% si 100% 
504.004,96 
675.639,39 

Cheltuieli de 
funcționare și animare4 

100% 448.794,46 20,00% 

TOTAL COMPONENTA A + COMPONENTA B 2.243.973,31 





 


