


ACOPERIRE DE 
88% DIN 

SUPRAFAȚA 
ROMÂNIEI 

2735 COMUNE

142 ORAȘE SUB 
20.000 LOCUITORI 

192 GAL-uri – 

MĂSURI CARE 
SPRIJINĂ 

ASOCIEREA

3038 LOCURI 
DE MUNCA 

NOU CREATE

236 GAL-uri -  
MĂSURI DE 

INFRASTRUCTURĂ 
SOCIALĂ 

209 GAL-uri -  
MĂSURI CARE 

SPRIJINĂ 
MINORITĂȚILE 

239 STRATEGII 
DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ

 75 GAL-uri 
–MĂSURI DE 
SCHEME DE 

CALITATE

37 GAL-uri -  
MĂSURI DE 

BROADBAND 



 
Alocarea financiară a Strategiilor de 

Dezvoltare Locală

• 563.516.551 euro

Strategii de Dezvoltare Locală  - 239

• 453.707.434 euro 

19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor din SDL”

• 16.561.238 Euro

19.3 ”Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale GAL”

• 109.768.249 euro

19.4 - ”Sprijin pentru costurile de funcționare și animare” 



Stadiul implementării LEADER
Submăsura 19.1 "Sprijin pregătitor pentru 

dezvoltarea strategiilor de dezvoltare locală"

• 180 proiecte depuse - 
2.435.307 euro

• 175 proiecte selectate - 
2.379.233 euro

• 164 proiecte 
contractate - 2.224.725 
euro

• 151 proiecte finalizate 
2.072.523 euro

Submăsura 19.2 "Sprijin pentru implementarea 
acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală

• 1.764 proiecte depuse - 
112.101.733 euro

• 579 proiecte contractate 
- 32.972.127 euro

• 7.170.192 euro plăți 
efectuate         
TRANZIȚIE:

• 2.203 proiecte în 
derulare/ finalizate  
39.846.150 euro

• 31.765.558 euro plăți 
efectuate

Submăsura 19.3 ”Pregătirea și implementarea 
activităților de cooperare ale GAL”

• Se va lansa în 2018
• Ghidul Solicitantului 

pentru pregătirea 
activităților de 
cooperare ale GAL este 
în consultare publică

Submăsura 19.4 "Sprijin pentru cheltuieli de 
funcționare și animare"

• 239 contracte semnate  
- 69.849.325 euro

• Plăți efectuate - 
35.870.890 euro

16% 
contracte 
semnate

86% plăți 
efectuate

33% plăți 
efectuate



Cum se poate obține finanțare prin GAL?

Comuna ta face 
parte din 

teritoriul unui 
Grup de 

Acțiune Locală? 
Accesează 

www.madr.ro , 
secțiunea 
LEADER

Consultă lista 
de măsuri  
inclusă în 

Strategia GAL-
ului vizat și vezi 
dacă regăsești 

tipuri de acțiuni 
eligibile care te 
interesează și ar 

putea fi 
dezvoltate in 

teritoriu 
respectiv

Poți depune 
proiecte 
urmărind 

calendarul de 
lansare a 

sesiunilor de 
depunere 

proiecte din 
cadrul SDL

Problemele 
comunității pot 
fi rezolvate prin 

intermediul 
GAL-urilor

Acum 
inițiativele 

locale pot fi 
puse în practică

 Urmărește 
acțiunile de 
animare și 

informare ale 
GAL-urilor și 

accesează 
fonduri 

nerambursabile 
în valoare de 

maximum 
200.000/proiec

t



Complementaritatea PNDR-POCU

 Complementaritatea PNDR 2014-2020 (Măsura 19 Dezvoltarea locală LEADER) cu 
POCU 2014-2020 (Obiectivul specific 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate în 
risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și 
orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ 
operațiuni integrate în contextul mecanismului de CLLD.)

q Prin PNDR Măsura 19 – Dezvoltarea locală a LEADER se acordă sprijin nerambursabil 
pentru investiţii de tip „hard” (de infrastructură) 

qPrin POCU – Axa prioritară 5/ Obiectiv Specific 5.2– se finanțează proiecte „soft” (de 
tipul serviciilor) care vizează operaționalizarea proiectelor de infrastructură socială 
finanțate prin LEADER 



Investiții neagricole finanțate prin PNDR 2014-2020

Sub-măsura 6.2. „Sprijin pentru înființarea de activităţi 
neagricole în zone rurale” 

Alocare financiară totală (FEADR + BN): 117.772.552 euro

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

• încurajarea menținerii și dezvoltării 
activităților meșteșugărești tradiționale.

Sub-măsura 6.4. „Investiţii în  crearea şi dezvoltarea de 
activităţi neagricole” 

Alocare financiară totală (FEADR + BN): 152.573.159 euro

• stimularea mediului de afaceri din 
mediul rural, contribuind astfel la 
creşterea numărului de activităţi non-
agricole desfăşurate în zonele rurale, 
precum şi la dezvoltarea activităţilor 
non-agricole existente, care să conducă 
la crearea de locuri de muncă, creşterea 
veniturile populaţiei rurale și reducerea 
diferențelor dintre mediul rural şi urban. 



Sesiuni de depunere proiecte 
Măsuri neagricole 

2015
• submăsura 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” -44.164.707 euro
• submăsura 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole” - 57.214.935 euro.

2016
• submăsura 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” -73.000.000 euro.
• submăsura 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole” - 85.000.000 euro.

2017
• submăsura 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” -18.300.000 euro.
• submăsura 6.2 – ITI DD „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” - 3.500.000 euro.
• submăsura 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole” -35.000.000 euro.
• submăsura 6.4 – ITI DD „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole” -7.000.000 euro.2018
• submăsura 6.2 – ITI DD „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” - 1.500.000 euro.
• submăsura 6.4 – ITI DD „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole” -3.000.000 euro.



Stadiul implementării măsurilor neagricole

submăsura 6.2 „Sprijin 
pentru înființarea de 

activități neagricole în zone 
rurale”

• 6120 proiecte depuse 
– 346.420.000 euro

• 1888 proiecte 
selectate – 
111.100.000 euro

• 1833 proiecte 
contractate - 
108.050.000 euro

• 28 proiecte finalizate 
1.580.000 euro

• Plăți efectuate – 
76.150.000 euro

Submăsura 6.2 "Sprijin 
pentru înfiinţarea de 

activităţi neagricole în zone 
rurale" - ITI Delta Dunării

• 178 proiecte depuse – 
11.480.000 euro

• 54 proiecte selectate 
– 3.600.000 euro

• 53 proiecte 
contractate – 
3.530.000 euro

• Plăți efectuate – 
2.471.000 euro

submăsura 6.4 „Investiții în 
crearea și dezvoltarea de 

activități neagricole”

• 2.522 proiecte depuse 
- 425.089.332 euro

• 965 proiecte selectate 
- 158.937.225 euro

• 295 proiecte 
contractate - 
16.313.182 euro

• 108 proiecte finalizate 
- 13.816.874

• Plăți efectuate -
24.837.994 euro

Submăsura 6.4 "Investiţii în 
crearea și dezvoltarea de 
activități neagricole" - ITI 

Delta Dunării

• 63 proiecte depuse - 
11.782.469 euro

• 5 proiecte selectate -  
825.923 euro

• 2 proiecte contractate 
- 231.850 euro


