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INTRODUCERE 

 
In STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ a Parteneriatului privat public GRUPUL DE 

ACŢIUNE LOCALĂ VLĂSIA ILFOV NORD-EST sunt analizate nevoile şi priorităţile locuitorilor din 
teritoriul inclus în parteneriat astfel încât să se asigure promovarea intereselor economice, 
sociale şi culturale ale acestora.  

Prin definirea obiectivelor privind dezvoltarea teritoriului s-a stabilit mecanismul de 
implementare a FIŞEI LEADER în concordanţă cu obiectivele PNDR 2014 -2020. Elaborarea 
STATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ a viitorului GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ VLĂSIA ILFOV 
NORD-EST s-a realizat prin colaborarea mai multor grupuri de lucru care au consultat partenerii 
şi actorii locali în scopul culegerii şi interpretării datelor care au constituit baza analizei 
diagnostic a teritoriului şi a analizei SWOT.  

Datele obţinute au permis identificarea măsurilor care pot fi accesate pentru finanţarea 
proiectelor ce vor asigura dezvoltarea socio-economică a zonei prin valorificarea resurselor 
materiale si umane, a patrimoniului natural, arhitectural şi cultural din teritoriu. Analiza 
datelor din teren a permis, identificarea nevoilor şi a priorităţilor locale pentru stabilirea 
obiectivelor care definesc strategia integrată de dezvoltare a teritoriului.  

Prin studierea PNDR 2014-2020 s-au identificat modalităţi de finanţare a proiectelor care 
permit reducerea decalajului dintre mediul urban şi mediul rural prin rezolvarea unor nevoi şi a 
priorităţi de la nivelul parteneriatului privat-public care va deveni Asociaţia GAL  
VLĂSIA ILFOV NORD-EST.  

Prin abordarea LEADER se urmăreşte respectarea obiectivelor generale şi a celor 
specifice Politicii Agricole Comune (PAC) la nivelul UE ca şi ale PNDR 2014-2020, care permit 
dezvoltarea comunităţilor locale în concordanţă cu priorităţile identificate în cele 6 comune din 
nord-estul judeţului Ilfov, care determină teritorial parteneriatul.  

La data depunerii STATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ 
VLĂSIA ILFOV NORD-EST se află în faza de Parteneriat privat public şi se va constitui ca 
asociaţie conform prevederilor OG 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile şi în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 246 din 2005 pentru aprobarea OG 26/2000.  

Prin implementarea SDL-ului se va asigura îmbunătăţirea abilităţilor organizatorice ale 
comunităţilor locale care fac parte din viitorul GAL VLĂSIA ILFOV NORD EST: DASCĂLU, 
ŞTEFĂNEŞTII DE JOS, TUNARI, GRUIU, MOARA VLĂSIEI şi PETRĂCHIOAIA. În cele 6 UAT-uri care 
intră în componenţa Parteneriatului privat-public trăiesc 31.482 de locuitori. Suprafaţa 
aferentă este de 283,85 km2 şi densitatea medie pe cele 6 UAT-uri este de 110,91 locuitori/ 
km2 (Date INS). Teritoriul aferent se regăseşte în spaţiul eligibil LEADER şi este compus din 100% 
spaţiu rural, omogen din punct de vedere economic, cultural, fizic şi geografic.  

În urma analizelor diagnostic şi SWOT la nivelul teritoriului celor 6 UAT-uri, s-au 
identificat următoarele obiective care guvernează definirea priorităţilor şi a domeniilor de 
intervenţie pentru stabilirea măsurilor propuse în cadrul SDL:  

1. Dezvoltarea sectorului agricol în teritoriu şi creşterea competitivităţii acestuia prin 
sprijinirea exploataţiilor agricole; 

2. Dezvoltarea economică durabilă a teritoriului ;  
3. Dezvoltarea economică socială şi culturală sustenabilă a teritoriului.  
Prin obiectivele sale, parteneriatul va asigura dezvoltarea comunităţilor locale din 

teritoriu prin promovarea unor proiecte care corespund nevoilor şi priorităţilor locale. Aceste 
priorităţi au fost stabilite în conformitate cu informaţiile colectate şi procesate prin derularea 
activităţilor de animare, informare şi consultare, în perioada ianuarie-martie 2016.  

Parteneriatul privat-public VLĂSIA ILFOV NORD EST se confruntă în prezent cu dificultăţi 
care sunt determinate de fenomenul de migrare a tinerilor spre capitala tării, Bucureşti, aflată 
la cca 10 km de cea mai apropiată UAT-Stefăneştii de Jos. 
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Prin studiul evoluţiei demografice la nivelul teritoriului GAL se constată că numărul de 

persoane din categoriile de vârste apte de muncă, între 18 şi 65 de ani este mult mai mare 
decât numărul de salariaţi. Această situaţie releva faptul că un număr mare de locuitori nu au 
locuri de muncă stabile sau lucrează în afara teritoriului celor 6 comune care determină 
teritoriul GAL.  

Rolul viitorului GAL VLĂSIA ILFOV NORD EST constă în optimizarea raportului nevoi-
priorităţi-resurse prin implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală.  

Prin măsurile stabilite în cadrul SDL vor fi sprijinite entităţi economice private şi 
publice, ca şi organizaţii non-guvernamentale care, prin proiectele propuse, vor crea locuri de 
muncă şi vor contribui la stoparea migraţiei forţei de muncă spre mediul urban şi/sau spre 
ţările dezvoltate din Uniunea Europeană.  

Activităţile agricole reprezintă o pondere semnificativă în dezvoltarea economică a 
teritoriului. Contrar tendinţei de migrare a populaţiei şi in special a tinerilor spre zona urbană, 
obiectivul privind dezvoltarea sectorului agricol este justificat prin potenţialul natural favorabil 
precum şi prin creşterea cererii de alimente sănătoase produse în ferme mici. Avantajul specific 
teritoriului GAL VLĂSIA ILFOV NORD EST este apropierea de piaţa de alimente a capitalei. 
 

Un alt obiectiv economic important pentru teritoriu este dezvoltarea economică locală. 
În acest context, se impune sprijinirea activităţilor neagricole pentru valorificarea potenţialului 
uman şi natural existent. Prin acest obiectiv, se urmăreşte diversificarea activităţilor 
economice locale, asigurarea de locuri de muncă într-o varietate mai mare de meserii, 
asigurarea de servicii de baza pentru populaţie la nivelul specific zonelor urbane, valorificarea 
potenţialului cultural şi turistic.  

Dezvoltarea durabilă a teritoriului se va realiza prin gestionarea eficientă a resurselor, a 
potenţialului de inovare şi de asimilare a progresului tehnologic de către entităţile private şi 
publice din teritoriul LEADER.  

Obiectivul privind dezvoltarea economică, socială şi culturală sustenabilă a teritoriului 
se structurează pe baza principiului armonizării între dezvoltarea economică şi dezvoltarea 
comunităţilor din punct de vedere social şi cultural. Acest obiectiv se realizează prin 
valorificarea potenţialului cultural, istoric şi uman existent la nivelul comunităţilor locale. În 
acest context, vor fi promovate proiecte privind modernizarea urbanistică a teritoriului, 
investiţii în infrastructura socială, valorificarea potenţialului uman multicultural, precum şi 
promovarea elementelor naturale specifice teritoriului LEADER.  

Se va asigura reducerea sărăciei prin crearea unor condiţii de dezvoltare a categoriilor 
sociale vulnerabile, prin proiecte de dezvoltare a infrastructurii sociale şi prin promovarea 
dialogului multicultural. Vor fi promovate investiţii care asigură crearea infrastructurilor fizice 
cu utilitate socială, în paralel cu proiecte care vor asigura dezvoltarea de activităţi care vor 
pune în valoare infrastructurile nou create (proiecte de infrastructura hard asociate cu proiecte 
de tip infrastructura soft).  

Parteneriatul va dezvolta programe de cooperare interna si internationala pentru a 
valorifica potenţialul economic, uman şi natural existent la nivelul teritoriului. Proiectele de 
cooperare vor fi în concordanţă cu obiectivele SDL. 

Parteneriatul va dezvolta şi alte activităţi, finanţate din alte surse în afara programului 
PNDR LEADER, cu evidenţă financiar – contabilă distinctă.  

Implementarea SDL-ului va permite dezvoltarea durabilă şi dinamică a teritoriului şi va 
contribui la ridicarea nivelului de trai al populaţiei.  

Activitatea viitorului GAL VLĂSIA ILFOV NORD EST se bazează pe managementul integrat 
al următoarelor elemente: locuitorii, teritoriul şi Strategia de Dezvoltare Locală. 


