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REZUMAT PLAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ  - CRITERII DE SELECȚIE 

 

Teritoriu 

SSCS 

1.1 

DA  Numărul de locuitori cuprinşi în teritoriul pentru care se depune candidatura 

 Total populație la 2002: 37.696 locuitori 
 Total populație la 2010: 35.397 locuitori 

 Anexa D – Lista localitatilor cuprinse in teritoriu 

SSCS 

1.2 

DA  Densitatea populaţiei teritoriul vizat de GRUPUL de Acţiune Locală LA NOI IN SAT    

 Densitate la 2002: 60,69 locuitori / km2 

 Densitate la 2010: 56,99 locuitori / km2 
 Anexa D – Lista localitatilor cuprinse in teritoriu 

SSCS 

1.3 

DA  Situaţia zonelor sărace/defavorizate (zone Natura 2000, zone cu valoare naturală ridicată (HNV), zone afectate de 

restructurare industrială) cuprinse în teritoriul vizat de GRUPUL de Acţiune Locală LA NOI IN SAT    

ZONE NATURA 2000: 
ROSPA0106 Valea Oltului Inferior 

ROSCI0266 Valea Olteţului 

ROSCI0168 Pădurea Sarului 

 Anexa I.3 – Informații privind siturile Natura 2000 – Direcția pentru Protecția Mediului Slatina 

SSCS 

1.4 

DA  Existenţa în componenţa teritoriului a unor zone cuprinse în judeţe diferite  (da sau nu); 

 Județe componente: Olt si Dolj 
 Anexa D – Lista localitatilor cuprinse in teritoriu 

Parteneriat 

Grupul de Acțiune Locală LA NOI IN SAT prezintă mai jos o introducere generală despre situația teritoriului și despre acțiunile pe care 
intenționează să le întreprindă în vederea atingerii obiectivelor propuse. Introducerea este prezentată în forma unui rezumat după recomandările 

prezentate în Ghidul Solicitantului pentru participarea la selecția Grupurilor de Acțiune Locală (pagina 16). 
 

NOTA - Tinand cont de complexitatea proiectului din perspectiva volumului de documente incluse si abordarea multidisciplinara, echip a de lucru a GAL „LA NOI IN 

SAT” prezinta in continuare o serie de informatii ce au caracter informativ si orientativ pentru comisia de evaluare  in vederea identificarii rapide a tuturor aspectelor 

relevante privind eligibilitatea si selectia. 

 



 

 

SSCS 

2.1 

DA  Denumirea grupurilor minorităţilor etnice cuprinse în parteneriat; 

 ASOCIATIA “HUMANITY ROM” 

 Documente juridice care confirmă apartenența partenerului la sectorul menționat se regăsesc în A.G2. - ANEXE SUPLIMENTARE 
Formular G2:  Acord de parteneriat privind participarea la procesul de selecție a GRUPULUI de Acţiune Locală „LA NOI IN SAT”     
Nota : In cadrul Anexei mai sus mentionate, documentele partenerilor sunt anexate in ordinea prezentei acestora in acordul de parteneriat 

– formular G2 

SSCS 

2.2 

DA  Ponderea (%) reprezentanţilor legali tineri (cu vârsta până în 40 de ani) în cadrul organizaţiilor ce formează 

parteneriatul; 

 55,26% 

 Prezentarea detaliata sub forma tabelara si grafica se regaseste in partea a V-a – 2.1 Descrierea partenerilor, iar documentele suport (CI 
reprezentanti legali) pot fi consultate in A.G2. - ANEXE SUPLIMENTARE 

SSCS 

2.3 

DA  Ponderea (%) femeilor ca reprezentanţi legali în cadrul organizaţiilor ce formează parteneriatul; 

 39,47% 
 Prezentarea detaliata sub forma tabelara si grafica se regaseste in partea a V-a – 2.1 Descrierea partenerilor, iar documentele suport (CI 

reprezentanti legali) pot fi consultate in A.G2. - ANEXE SUPLIMENTARE 

SSCS 

2.4 

DA  Denumirea grupurilor ce includ reprezentanţi ai organizaţiilor agricole/a grupurilor de producători/reprezentanţi 

ai sectorului forestier, reprezentanţi ai sectorului economic/ai organizaţiilor de mediu cuprinse în cadrul 

parteneriatului; 

CS 2.4:  

 Agricol : ASOCIATIA “SPIRIT DOBRETAN”.  
Alti reprezentanti ai sectorului agricol: AVEORIA OLIV SRL, AGRO DOBRETU RAIM SRL 

 

Grup de Producatori: - 
 

Silvic: Asociatia “DACIA EDENICA”, SC VIFOR SRL 
 

Economic: SC AGRO DOBRETU RAIM SRL, AURELIAN LILIANA CARMEN INTEPRINDERE INDIVIDUALA, BONDOC V. 
ALINA MAGDALENA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA, ALEXANDRU IONELA INTEPRINDERE INDIVIDUALA, RENGHEA 
FELICIA  PERSOANA FIZICA AUTORIZATA, POPA C. JANA INTEPRINDERE , EREMIA D STEFAN INTEPRINDERE 

INDIVIDUALA INDIVIDUALA, SC VIFOR SRL, SC BIG-STAR COM SRL, SC CYD CHITEZ SRL, DINU NICOLETA LIANA 
PERSOANA FIZICA AUTORIZATA, STAN N. IONEL  INTEPRINDERE INDIVIDUALA, SC AVEORIA OLIV SRL, MATEI LAZAR 

INTEPRINDERE INDIVIDUALA, LEANCA D GHEORGHE MARIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA, CRISTEA ANTONIE 
NICUSOR INTEPRINDERE INDIVIDUALA, ENESCU I.A. OANA MIHAELA I.I, METE M ILEANA INTEPRINDERE INDIVIDUALA, 
MUNTEANU D.M. IONELA-ADRIANA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA, GHITA T. ELENA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA 



 

 

 

 Mediu : ASOCIATIA “SALVATI INDENTITATEA SATULUI” 

 

SSCS 

2.5 

DA  Ponderea (%) grupurilor care includ parteneri privaţi şi reprezentanţi ai societăţii civile în cadrul 

parteneriatului; 

 65,79% în Adunarea Generala și 71,43% în Comitetul de Selectie 
 Prezentarea detaliata sub forma tabelara si grafica se regaseste in partea a V-a – 2.2 Crearea si functionarea GAL-ului, iar documentele 

suport (CI reprezentanti legali) pot fi consultate in A.G2. - ANEXE SUPLIMENTARE 

Componente ale Strategie 

SSCS 

3.2.1 

DA  Denumirea acţiunilor inovative prevăzute în cadrul planului de dezvoltare locală 

 ¨Noi tehnologii de productie și transformare ecologica a produselor agricole¨ - Măsura 111 - „Formare profesională, informare şi 

difuzare de cunoştinţe¨ 
 ¨Exploatatii agricole de semi-subzistenta – model pentru tinerii fermieri (noi soiuri, rase, etc. si organizare eficienta conform 

standardelor comunitare) ¨ – Masura 112 – Instalarea tinerilor fermieri. 
 Acțiuni de start-up special pentru tinerii din zona rurală cu scopul atragerii lor spre a comunica ideile de afaceri pe care le au în cadrul 

unui program de mentorat, punând la dispoziția celor mai bune idei care implică introducerea unor noi tehnologii, servicii gratuite de 

consiliere şi animare pentru a solicita finanțarea în cadrul măsurii 312. Este cunoscut faptul că acțiunile îndrăznețe, ideile inovative vin 
cu precădere din partea întreprinzătorilor tineri, mai predispuşi să îşi asume riscul unui eşec şi mai flexibili să se adapteze situațiilor noi. 

Prin acest program, se urmăreşte atragerea unor idei care aduc plus valoare teritoriului de la un public target care este în căutare de 
locuri de muncă şi care, aşa cum rezultă şi din analiza diagnostic, încearcă să migreze spre zona urbană - Măsura 312  ¨Sprijin pentru 
crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi¨ 

 * Transfer de know how în domeniul măsurilor de protecție a mediului în sit NATURA 2000 - Măsura 421  ¨Implementarea proiectelor 
de cooperare¨ 

 Fisele masurilor aflate in partea a IV – a - ¨Prezentarea masurilor¨ 

SSCS 

3.2.2 

DA  Denumirea acţiunilor de cooperare prevăzute în cadrul planului de dezvoltare locală 

 Proiect de cooperare România – Spania între GAL-uri cu tematica în comun: Protejarea zonelor Natura 2000 

 Campanie de conştientizare privind importanţa conservării biodiversităţii în spațiul Natura 2000 / Acțiune de colectare și reciclare a 
deșeurilor din spațiul Natura 2000 /Acțiuni de promovare a patrimoniului cultural material si imaterial 

 Exprimare Intenție de cooperare semnate de GRUPUL de Acţiune Locală LA NOI IN SAT     Anexa VIII.2 -  Intenții de cooperare - Acord 

internațional 
 

 

Obiective 
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AXA 

PNDR 
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ari 

fermieri 

de 
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ciari 

tineri 

Actiu

ni de 

medi

u 

Beneficiari 

grupuri de 

producător

i, asociaţii, 

parteneriat

e, etc 

Criteriu  de Selectie   

SCS 

3.2.1 
SCS 

3.2.2 SCS 3.2.3 SCS 3.2.4 
SCS 

3.2.5 
SCS 

3.2.6 SCS 3.2.7 

 Măsura 111 - „Formare 
profesională, informare şi difuzare 

de cunoştinţe¨ 1 DA   AXA 1 DA       

 Măsura 112 - „Instalarea tinerilor 
fermieri”  10 DA   AXA 1 DA 10     

 Măsura 123 - ¨Creşterea valorii 

adăugate a produselor agricole şi 
forestiere¨ 6 DA   AXA 1       2 

Măsura 141 - „Sprijinirea fermelor 

agricole de semi-subzistentă”¨ 13       DA 13     

Măsura 221 - Prima împădurire a 
terenurilor agricole  15     AXA 2     15   

Măsura 312  ¨Sprijin pentru crearea 
şi dezvoltarea de micro-

întreprinderï  5 DA   AXA 3    3     

Măsura 313  ¨Încurajarea 
activităţilor turistice¨ 10     AXA 3     4   

Măsura 322  ¨Renovarea, 

dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea 
serviciilor de bază pentru economia 

şi populaţia rurală şi punerea în 
valoare a moştenirii rurale" 13     AXA 3     3   

Măsura 421  ¨Implementarea 
proiectelor de cooperare¨ 5 DA DA AXA 4     1   

TOTAL 78         26 23 2 

% 
  DA DA DA DA 

33.33

% 

29.49

% 2.56% 

 



 

 

 

SSCS 

3.2.4 

DA  Denumirea obiectivelor operaţionale care sunt adresate fermierilor de subzistenţă 

 O1: Formarea resurselor umane cu scopul creşterii competitivităţii sectorului agricol și îmbunătăţirii condiţiilor de lucru pentru tinerii 

fermierii cu exploatatii de semi-subzistenţă. 
 O2: Stimularea lucrului în parteneriate public - private reglementate oficial sau nu, între agenţii economici din sectorul agricol (societati 

agricole, cooperative, grupuri de producatori, alte organizatii ori grupari agricole) 

SSCS 

3.2.5 

DA  Denumirea obiectivelor operaţionale adresate tinerilor 

 O5: Stimularea spiritului antreprenorial în domenii non agricole pentru menţinerea tinerilor în teritoriul GAL și diminuarea migrării spre 
zona urbană. 

 La nivelul numarului de proiecte ce au ca beneficiari tineri sub 40 de ani, datele privind indeplinirea criteriului se regasesc in 
tabelul centralizator de mai sus, precum si in fisa fiecarei masuri corespunzatoare, insumand la final un numar de 26 de proiecte 

care depaseste procentul de 30% mentionat de ghid. 

SSCS 

3.2.6 

DA  Denumirea obiectivelor operaţionale legate de mediu 

O4: Valorificarea zonelor naturale și protejate pentru protecţia mediului si pădurilor  din spaţiul rural. 

*La nivelul numarului de proiecte ce implica aspecte de mediu, datele privind indeplinirea criteriului se regasesc in trei componente 
- axa II – proiectele vizand impadurirea din cadrul masurii 221 
- axele 1 / 3 – conform fiselor masurilor si tabelului centralizator de mai sus, existand componenta financiara distincta pentru investitii in 

energie verde 
- in cadrul actiunilor de cooperare prezentate in partea a VIII-a unde este bugetat un proiect in domeniul protectiei mediului, consolidat  

prin acordul de cooperare transnationala aflat in ANEXA SUPLIMENTARA VIII.2 din cadrul dosarului de candidatura. 
Din totalul de 78 de proiecte, actiunile care vizeaza mediul inconjurator sunt 23 distribuite astfel: 

- 15  in cadrul masurii 221 care sunt dedicate integral acestei componente cu suma bugetata 

- 4 in cadrul masurii 313  - componenta de agroturism ce implica cel putin 10.000 de eur pentru fiecare proiect in panouri solare ori alta 
forma de sustinere a energiei alternative. 

- 3 componente de mediu de minim 10 000 eur / proiect in actiuni de reciclare din masura 322 
- 1 actiune de cooperare bugetata concret pe componentele de mediu conform celor descrise in partea a VIII a- Cooperare 

 Asa cum demonstreaza tabelul centralizator de mai sus, per total, mai mult de 25% din numarul total de proiecte vizeaza 

componenta de mediu pentru indeplinirea obiectivelor propuse. 

SSCS 

3.2.7 

DA  Denumirea obiectivelor operaţionale adresate grupurilor de producători, asociaţii, parteneriate etc. 

O7: Stimularea lucrului în parteneriate public - private reglementate oficial sau nu, între agenţii economici din diferite domenii conexe precum: 
agricultură, silvicultură, mediul, agroturismul (Se realizeaza punctual prin criteriile locale de selectie, chiar daca nu la peste 50% din numarul 
proiectelor, intrucat parteneriatele legal recunoscute nu au in teritoriul GAL forta necesara absortiei unei sume asa de importante intr-un timp 



 

 

atat de scurt pana la finalizarea primei etape LEADER. Obiectivul exista, mai ales datorita importantei pe care formele asociative o au pentru 
un astfel de progra, urmand a fi consolidat in etapele urmatoare de lucru.) 

Calitatea streagiei 

SSCS 

3.1.1 

DA  Evaluarea situaţiei iniţiale şi analiza nevoilor şi a potenţialului zonei (diagnostic şi analiza SWOT) (Un 

parteneriat va putea obţine punctajul alocat acestui sub-criteriu dacă analiza diagnostic detaliază fiecare aspect 

prezent în teritoriu, iar analiza SWOT este în concordanţă cu analiza diagnostic. În acest sens, se vor lua în 

considerare cerinţele cuprinse în modelul Planului de dezvoltare locală la Partea I Prezentarea teritoriului – 

Analiza diagnostic şi în Partea a II-a Analiza SWOT); 

 Pentru înțelegerea corelațiilor analiza diagnostic – analiza swot s-a realizat un tabel comparativ pentru a evidenția legătura dintre 
acestea pentru fiecare componentă prevăzută de diagnostic. 

 Detalii – Partea a II-a Analiza SWOT (la finalul capitolului) 

SSCS 

3.1.2 

DA  Obiectivele stabilite pentru implementarea planului de dezvoltare locală  (Se va obţine punctaj dacă 

obiectivele/priorităţile stabilite reflectă analiza SWOT şi dacă există o relaţie sinergică şi complementară între 

obiective/priorităţi); 

 In urma realizării interferenței analiza diagnostic – analiza swot au fost stabilite prioritățile și de aici, obiectivele care să ducă la 
îndeplinirea lor în baza măsurilor corespunzătoare. 

 Detalii – Partea a III-a PRIORITATI – tabel rezumat cu relatia PRIORITATI – OBIECTIVE ce decurg din corelatia Analiza 

Diagnostic - SWOT 

SSCS 

3.1.3 

DA  
Acţiuni pentru atingerea obiectivelor (Se va obţine punctaj dacă acţiunile stabilite sunt în concordanţă cu 

obiectivele/priorităţile strategiei); 

 Pachetul de măsuri ales este prezentat la începutul capitolului aferent, ținând cont nu numai de obiectivele și prioritățile strategiei, ci și 

de capacitatea de mobilizare a cofinanțării în teritoriu, astfel încât acțiunile să poată fi implementate într-un timp scurt până la 
finalizarea etapei LEADER conform indicatorilor de monitorizare. 

 Detalii – fisele masurilor aflate in partea a IV-a – Prezentarea msurilor 

SSCS 

3.1.4 

DA  Complementaritatea cu alte programe de dezvoltare (Se va obţine punctaj dacă strategia propusă de 

parteneriat demonstrează complementaritatea cu alte programe relevante   de dezvoltare cu finanţare locală, 

naţională sau europeană); 

 Pentru evitarea dublei finanțări în teritoriu și mai ales pentru alegerea măsurilor care să ducă la un efect 1+1=3, au fost analizate 
programele structurale cu impact în teritoriu. În cadrul fișei fiecărei măsuri, sunt prezentate acțiunile complementare, menționându-se 
sinergiile cu strategia și cu alte programe. 

 Detalii – fisele masurilor aflate in partea a IV-a – Prezentarea msurilor 

SSCS 

3.1.5 

DA  Criteriile utilizate de GAL pentru selecţia proiectelor (Se va acorda punctajul dacă criteriile de selecţie locale 

se încadrează în obiectivele strategiei. Pentru a realiza activităţile prevăzute pentru atingerea 

obiectivelor/priorităţilor din strategia inclusă în planul de dezvoltare, fiecare GAL va stabili criteriile de selecţie 

pentru fiecare tip de proiecte denumite „criterii de selecţie locală” care respectă priorităţile specifice ale 

strategiilor de dezvoltare locală;  



 

 

 Pentru îndeplinirea indicatorilor de monitorizare conform PNDR și a celor adiționali stabiliți de GRUPUL de Acţiune Locală LA NOI 
IN SAT    prin criterii locale, au fost introduse o serie de condiții care să ducă la alocarea eficientă a banilor, ținând cont de publicul 

target. Accentul s-a pus în principal pe criterii referitoare la beneficiari tineri, fermieri de semi-subzistență, proiecte care vizează 
inovația și cooperarea și nu în ultimul rând, elemente de protecție a mediului. Ele au fost alese în funcție de specificul fiecărei măsuri, 
pornind de la o serie de măsuri care le integrează default, precum tinerii în cadrul măsurii 141 și continuând cu criterii special adăugate, 

ca în cazul măsurii 312 privind vârsta beneficiarilor. 
Elementele menționate mai sus au o deosebită importanță pentru GRUPUL de Acţiune Locală LA NOI IN SAT, comparativ cu 

beneficiarii individuali care ar putea aplica în cadrul măsurilor aferente PNDR în mod direct către APDRP. GAL-ul înțelege prin 
criteriile locale introduse să influențeze pachetul de proiecte la nivel de teritoriu, astel încât un obiectiv să fie realizat prin toate 
modalitățile posibile și în acest mod, cu o eficiență ridicată. 

 Detalii la pag. : fișele măsurilor – criterii de selecție 

SSCS 

3.1.6 

DA  Dispoziţii administrative, reguli detaliate, pista de audit şi control (Se va primi punctaj pentru prezentarea 

detaliată a următoarelor aspecte:  

 Metodologia folosită pentru adoptarea operativă a deciziilor ce privesc implementarea, inclusiv 

identificarea problemelor;  

 Gestionarea zilnică a implementării;  

 Gestionarea operativă şi corectă a resurselor;  

 Coordonarea activităţilor administrative cu pista de audit; 

 Detalierea activităţilor prevăzute de către parteneriat pentru efectuarea controlului în cadrul GAL;  

 Elementele de control fac obiectul unui capitol în cadrul prezentei strategii, direcțiile fiind descrise în detaliu și pe fiecare componentă 
în cadrul părții a VII- a – MECANISME DE IMPLEMENTARE. A fost acordată o atenție deosebită auditului intern și procedurilor de 
depistare a greșelilor în timp util petru a fi aplicate corecturi. Un sistem informatic va fi dezvoltat / achiziționat de GRUPUL de Acţiune 

Locală „LA NOI IN SAT”    pentru a permite o centralizare sistematică a propriei activități și a beneficiarilor într-un proces de 
colaborare cu APDRP. 

SSCS 

3.1.7 

DA  Dispoziţii de evaluare – monitorizare (Se va obţine punctaj dacă va fi prezentată detaliat procedura de evaluare 

continuă şi de monitorizare a îndeplinirii acţiunilor propuse în cadrul Planului de dezvoltare locală. Se va indica 

dispozitivul prevăzut în domeniul monitorizării, evaluării (mod de organizare, metodologie, indicatori). .  

Dispozitivul de monitorizare şi evaluare implementat de GAL presupune respectarea următoarelor cerinţe: 

 Monitorizarea şi raportarea la timp despre realizările şi rezultatele proiectului;  

 Evaluarea realizărilor şi rezultatele proiectului; 

 Informarea structurilor teritoriale ale Autorităţi de Management şi a Agenţiei de Plăţi cu privire la 

rezultatele proiectelor selectate ( monitorizarea şi evaluarea acestora);   

De la evaluarea ex-ante / intermediară / ex post s-a trecut la evaluare continuă participativă, implicând astfel dispozitive de monitorizare 

care să le completeze pe cele administrative anterior menționate. Planul de monitorizare va avea scopul de a verifica efectiva realizare a 
intervenţiilor şi evaluarea impactului lor social-economic în raport cu obiectivele urmărite. Crearea unui sistem de monitorizare are în principal 
funcţia de a lua în considerare stadiul de evoluţie al programelor cu frecvenţă periodică pentru a furniza elementele necesare evaluării pe 

parcurs şi ex-post a acţiunilor, permiţând eventuala corectare sau formularea unei estimări a efectelor obţinute. Structurile teritoriale sunt 



 

 

implicate în cadrul procesului pe toată durata acestuia, cu precădere la inițierea activității când comunicarea și colaborarea trebuie să primeze 
pentru o inițiere corectă a programului. Au fost detaliați indicatorii stabliți în cadrul măsurilor conform PNDR in mod proportional pentru 

pastrarea gradului de eficienta la nivel macro și centralizați în concordanță cu elementele obligatorii de raportare a MADR catre Comisia 
Europeana. 

SSCS 

3.1.8 

DA  Eficienţa dispoziţiilor privind consultarea partenerilor locali în elaborarea strategiei de dezvoltare locală (Se va obţine 
punctaj dacă toate elementele strategiei sunt susţinute prin minute sau procese verbale ale întâlnirilor. 

Consultarea actorilor va trebui să cuprindă: 

 Implicarea entităţilor interesate în pregătirea Planului Local de Dezvoltare 

 Diseminarea progresului înregistrat şi a constrângerilor întâmpinate 
Următoarele metode de consultare pot fi utilizate de către parteneriate: 

 Chestionare adresate actorilor locali; 

 Întâlniri/forumuri; 

 Grupuri de lucru/focus grupuri, 

 Expoziţii la nivel local; 

 Consultări cu sprijinul liderilor locali de opinie; 

 Comitete locale ale comunităţii; 

 Comitete ale cetăţenilor; 

Consultările vor avea ca scop clarificarea următoarelor aspecte: 

 Stabilirea etapelor de elaborare a Planului de Dezvoltare Locală; 

 Conţinutul acestora; 

 Rezultatele aşteptate; 

 Principiile, modalităţile și calendarul de lucru; 

 Factorii relevanţi și parteneriatele necesare; 

 Nevoile parteneriatului privind cooptarea de experţi; 

 Nivele de cooperare și parteneriat local, judeţean, regional, naţional şi european; 

 Modalităţi de diseminare (consultarea populaţiei, mijloace de comunicare în masa media,  web site, broşuri, 
întâlniri etc.), 

 Conştientizarea actorilor locali şi a locuitorilor; 

 Formarea echipei locale (identificarea și stabilirea structurii de lucru pe nivele, factori de decizie, echipa tehnică, 

factori consultativi, grupuri reprezentative, mijloacele de comunicare în masă etc.); 

 Colectarea și structurarea datelor privind teritoriul; 

 Analiza datelor; 

 Elaborarea analizelor (SWOT, analiza diagnostic); 

 Formularea viziunii de dezvoltare și stabilirea obiectivelor strategice majore; 

 Elaborarea de versiuni pentru viziunea de dezvoltare; 



 

 

 Diseminarea rezultatelor analizelor şi a consultării cetăţenilor privind viziunea de dezvoltare prin chestionare, 
întâlniri,etc. (rezultatele consultării se vor valida în selectarea variantei finale a formulării viziunii și a 

obiectivelor strategice majore aferente); 

 Detalierea obiectivelor strategiei propuse în sub-obiective - pe baza scheletului iniţial (viziune și obiective 

strategice majore) se vor detalia sub-obiectivele; 

 Analiza factorilor cheie (factori instituţionali, organizaţionali, a comunităţii, privind interesul și capacitatea în 

implementarea strategiei); 

 Analiza reglementărilor locale, naţionale şi europene (cu privire la facilitarea implementării strategiei de 

dezvoltare, propuneri de abordare a instrumentelor, a măsurilor necesare pentru implementarea strategiei); 

 Analiza resurselor necesare și disponibile în vederea implementării strategiei (umane, instituţionale, de 
organizare, de reglementare, de teren, financiare -  propuneri de abordare a articulării resurselor în vederea 

implementării strategiei); 

 Elaborarea sistemului de monitorizare, evaluare și control a procesului de implementare a strategiei (pachetul de 

indicatori aferent obiectivelor, sub-obiectivelor, programelor și proiectelor, sisteme de baze de date disponibile la 
nivel local, sisteme de luare a deciziilor în parteneriat privind implementarea strategiei); 

 Prioritizarea proiectelor și elaborarea unui plan de acţiune pentru implementarea strategiei). 

Implicarea entităţilor interesate în pregătirea Planului Local de Dezvoltare  

 Chestionare adresate actorilor locali;  

- Anexa V.6 „Chestionar pentru cunoasterea experientei in programe asemanatoare de cooperare, buna administrare a 
proiectelor finantate de la bugetul de stat sau de la UE” 

- Anexa V.4  „Chestionar pentru consultarea cetățenilor privind oportunitățile și restricțiile privind dezvoltarea teritoriului și care 
ar fi domeniile care ar trebui rezolvate cu prioritate” 

- Anexa V.12 „Chestionar pentru consultarea cetatenilor privind utilitatea pe care o acordă fiecărei măsuri din cele prezentate, 

prin raportarea acestora la teritoriu. 
         Întâlniri/forumuri; 

- Anexa V.7 „Minuta intalnire schimb de experienta” 

 Grupuri de lucru/focus grupuri, 

- Anexa V.9 „Minuta Focus Grup” 
- Anexa V.3, Anexa V.8, Anexa V.13 „Procese verbale intalniri Grup de lucru” 

 Expoziţii la nivel local; 

- Anexa V.11 „Fotografii – expozitie Muzeul din Corabia” 

 Consultări cu sprijinul liderilor locali de opinie; 

- Anexa V.9 „Minuta consultare cu sprijinul liderilor locali de opinie ” 

 Comitete ale cetăţenilor; 

- Anexa V.1 „Minuta Comitetul cetatenilor din data de 17 decembrie 2012” 
Diseminarea progresului înregistrat și a constrângerilor întâmpinate  



 

 

 Grupuri de lucru/focus grupuri, 

- Anexa V.9 „Focus Grup -Minuta consultare cu sprijinul liderilor locali de opinie ” 

- Anexa V.3, Anexa V.8, Anexa V.13 „Procese verbale intalniri Grup de lucru” 

 Comitete locale ale comunităţii; 

Anexa V.10 „Minuta Comitet local al comunitatii” 

 Urmatoarele metode au fost folosite:  

 Chestionare adresate actorilor locali;  

- Anexa V.6 „Chestionar pentru cunoasterea experientei in programe asemanatoare de cooperare, buna administrare a 
proiectelor finantate de la bugetul de stat sau de la UE” 

- Anexa V.4  „Chestionar pentru consultarea cetățenilor privind oportunitățile și restricțiile privind dezvoltarea teritoriului și care 
ar fi domeniile care ar trebui rezolvate cu prioritate” 

- Anexa V.12 „Chestionar pentru consultarea cetatenilor privind utilitatea pe care o acordă fiecărei măsuri din cele prezentate, 
prin raportarea acestora la teritoriu. 

         Întâlniri/forumuri; 

- Anexa V.7 „Minuta intalnire cu tinerii” 

 Grupuri de lucru/focus grupuri, 

- Anexa V.9 „Minuta Focus Grup” 
- Anexa V.3, Anexa V.8, Anexa V.13 „Procese verbale intalniri Grup de lucru” 

 Expoziţii la nivel local; 

- Anexa V.11 „Fotografii – expozitie Muzeul din Corabia” 

 Consultări cu sprijinul liderilor locali de opinie; 

- Anexa V.9 „Minuta consultare cu sprijinul liderilor locali de opinie ” 

 Comitete ale cetăţenilor; 

- Anexa V.1 „Minuta Comitetul cetatenilor din data de 17 noiembrie 2012” 

 Comitete locale ale comunităţii; 

- Anexa V.10 „Minuta Comitet local al comunitatii” 

 Consultările au avut ca scop clarificarea următoarelor aspecte: 

- Anexa V.1 „ Minuta Comitetul cetatenilor din data de 17 noiembrie 2011 ”  

 Stabilirea etapelor de elaborare a Planului de Dezvoltare Locală; 

 Conţinutul acestora; 

 Rezultatele aşteptate; 

 Principiile, modalităţile si calendarul de lucru; 

 Factorii relevanţi si parteneriatele necesare; 

 Nevoile parteneriatului privind cooptarea de experţi; 

 Nivele de cooperare si parteneriat local, judeţean, regional, naţional şi european; 



 

 

 Formarea echipei locale (identificarea si stabilirea structurii de lucru pe nivele, factori de decizie, echipa tehnica, factori consultativi, 
grupuri reprezentative, mijloacele de comunicare in masa etc.); 

 Modalitati de diseminare (consultarea populaţiei, mijloace de comunicare in masa media,  web site, broşuri, întâlniri etc.), 

 Constientizarea actorilor locali şi a locuitorilor 

 
- Anexa V.3 „Proces verbal-prima intalnire a Grupului de lucru” 

 Colectarea si structurarea datelor privind teritoriul; 

 Analiza datelor; 

 Elaborarea analizelor (SWOT, analiza diagnostic) 
 

- Anexa V.8 „Proces verbal – a doua intalnire a Grupului de lucru” 

 Formularea viziunii de dezvoltare si stabilirea obiectivelor strategice majore, 

 Elaborarea de versiuni pentru viziunea de dezvoltare; 

 Analiza factorilor cheie (factori instituţionali, organizaţionali, a comunităţii, privind interesul si capacitatea in implementarea 

strategiei); 

 Analiza reglementărilor locale, naţionale şi europene (cu privire la facilitarea implementării strategiei de dezvoltare, propuneri de 

abordare a instrumentelor, a masurilor necesare pentru implementarea strategiei); 
 

                -       Anexa V.13 „Proces verbal – a treia intalnire a grupului de lucru” 

 Diseminarea rezultatelor analizelor şi a consultării cetăţenilor privind viziunea de dezvoltare prin chestionare, întâlniri,etc. (rezultatele 
consultării se vor valida in selectarea variantei finale a formulării viziunii si a obiectivelor strategice majore aferente); 

 Detalierea obiectivelor strategiei propuse in sub-obiective - pe baza scheletului iniţial (viziune si obiective strategice majore) se vor 
detalia sub-obiectivele; 

 Analiza resurselor necesare si disponibile in vederea implementării strategiei (umane, instituţionale, de organizare, de reglementare, de 
teren, financiare -  propuneri de abordare a articularii resurselor in vederea implementării strategiei); 

 Elaborarea sistemului de monitorizare, evaluare si control a procesului de implementare a strategiei (pachetul de indicatori aferent 
obiectivelor, sub-obiectivelor, programelor si proiectelor, sisteme de baze de date disponibile la nivel local, sisteme de luare a deciziilor 

in parteneriat privind implementarea strategiei); 

 Prioritizarea proiectelor si elaborarea unui plan de acţiune pentru implementarea strategiei); 

SSCS 

3.1.9 

DA  Eficienţa dispoziţiilor privind informarea potenţialilor beneficiari cu privire la activităţile întreprinse în 

cadrul GRUPULUI  de Acţiune Locală     (Se va obţine punctaj dacă vor fi descrise cel puţin 4 tipuri de acţiuni de 

informare. Vor fi precizate metodologia şi instrumentele necesare - întâlniri, conferinţe tematice, seminarii ad-

hoc, grupuri de lucru, afişe, publicaţii, acces la baze de date, elaborare şi diseminare de materiale, mas -media, 

internet etc., pentru informare şi comunicare destinat locuitorilor şi actorilor implicaţi în dezvoltarea teritoriului 

în legătură cu buna funcţionare a GAL şi implementarea tuturor acţiunilor din cadrul strategiei de dezvoltare 

locală); 



 

 

1. Etapa de constituire a GAL 

Actiunea nr 1 – „ Comitet al cetatenilor”  

- Anexa V.1 „Minuta Comitetului cetatenilor” 
- Anexa V.2 „Prezentare LEADER sustinuta la Comitetul Cetatenilor” 
Actiunea nr 2 – „ Distribuire Pliante si Afise”  

- Anexa V.14 – Fotografii distributie materiale cetatenilor 
- Anexa V.5 – Fotografii distribuire materiale DADR Olt si alte institutii relevante 

- Anexa V.11 – Fotografii Expozitie Muzeul din Corabia 
Actiunea nr 3 – „ Consultare cu sprijinul liderilor local de opinie”  

- Anexa V.9 Minuta  

Actiunea nr 4 – Focus grup 

- Anexa V.9 Minuta 

Actiunea nr 5 – „ Comitet al comunitatii”  

Anexa V.10 Minuta  
Actiunea nr 7 – „ Diseminarea informatiilor prin intermediul mass-media”  

- Anexa V17 Articol in presa scrisa 
- Anexa V.18 Inregistrare emisiune TV 

2. Etapa de functionare a GAL si de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locala 

Au fost prevăzute 7 acțiuni de informare ( Campanie integrata de promovare, Seminarii itinerante in mediul rural, Organizarea de standuri 
de informare la targuri,  Ateliere de lucru destinate multiplicatorilor de informatii catre agricultori si potentiali beneficiari ai actiunilor de 

dezvoltare rurala, Conferinte tematice, Comunicare online, Publicatii) 
Aceste 7 actiuni de informare vor fi implementate prin urmatoarele instrumente: întâlniri, conferințe tematice, seminarii ad hoc, 

grupuri de lucru, afișe, publicații, acces la baze de date, elaborare și diseminare de materiale, mass -media, Internet, prezentari Power 

Point, seminarii, ateliere de lucru, brosuri) 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

REZUMAT PLAN DE DEZVOLTARE 

LOCALĂ – CRITERII DE 

ELIGIBILITATE 

Da Nu 
Observaţii 

 

Teritoriu 

Teritoriu cu o populaţie între 10.000* şi 

150.000 locuitori (*pentru zona Delta 

Dunării  se admite ca limita de locuitori  

să fie de cel puţin  de 5.000). 

Da   Total populație la 2002: 37.696 locuitori 

 Total populație la 2010: 35.397 locuitori 

 Anexa D – Lista localitatilor cuprinse in teritoriu Există certificate obținute de la INS / DJS care 

susțin datele incluse: 

Anexa I.1 – Informații statistice INS – DJS  

Teritoriul face parte din spaţiul rural 

definit conform legislaţiei naţionale, la 

care se adaugă oraşe de până la 20.000 de 

locuitori. 

   Da   Localitățile sunt rurale, fără niciun oraș. 

 Exista certificate obținute de la INS / DJS care susțin datele incluse: 

Anexa I.1 – Informații statistice INS – DJS  

Populaţia urbană nu depăşeşte 25% din 

numărul total de locuitori. 

Da  Populația rurală este de 100% în cadrul teritoriului vizat de GRUPUL de Acţiune Locală „LA NOI IN 

SAT”   . 

Teritoriu omogen din punct de vedere 

geografic. 

Da  Teritoriul are cotinuitate teritorială și caracteristici geografice (relief, climă, vegetație, soluri etc) 

omogene. A se verifica hărțile incluse în analiza diagnostic și caracteristicile localităților din partea I. 

Teritoriu omogen din punct de vedere 

economic. 

Da  Teritoriul este omogen din punct de vedere economic : 

- Teritoriile componente au ca principală economie agricultura, celelalte componente economice 

sunt omogene, observându-se o tendință de dezvoltare a sectorului terțiar. 

 Detalii la pag.: Analiza diagnostic – partea I. 

Prezenţa unui singur GAL pe un teritoriu 

eligibil LEADER. 

Da  S-a verificat componența teritorială la granița cu județele limitrofe și nu rezultă niciun fel de suprapunere 

teritorială. 

Parteneriat 

Pondere parteneri privaţi şi societate civilă 

– peste 50%. 

Da  Structura celor 38 de membri este următoarea: 13 din sectorul public și 25 din sectorul privat. 

La nivel procentual raportul este de 33,33% - 66,67%. 

 Detalii centralizate sub forma tabelara si grafica se regasesc in partea a V – a PATENERIATUL – 

2.1 Descrierea partenerilor 

 Documente juridice care confirmă apartenența parterului la sectorul menționat se regăsesc în A.G2. 

- ANEXE SUPLIMENTARE Formular G2:  Acord de parteneriat privind participarea la procesul de 

selecție a GRUPULUI de Acţiune Locală „LA NOI IN SAT”    

Pondere parteneri publici – sub 50%. Da   Partenerii publici reprezinta 34,2% in Adunarea Generala si 28,57% în Comitetul de Selectie. 

 Detalii - idem 

Strategie 

Strategie integrată, care cuprinde acţiuni 

din cel puţin o axă a FEADR. 

Da  Strategia cuprinde obiective, măsuri și acțiuni din axele 1, 2, 3 și 4 din PNDR 

 Detalii.: fișele măsurilor din PARTEA A IV-a  și centralizarea acestora in partea a III-a 

PRIORITATI 

Capacitate de a implementa strategia, în 

ceea ce priveşte resursele financiare și de 

a mobiliza cofinanțare necesară 

proiectelor. 

Da  Parteneriatul prezintă un buget indicativ de funcționare al viitorului GAL, pe perioada 2012-2015 (total 

și anual), respectându-se Fișa tehnică a Axei 4 Leader –sub-masura 431.2,  respectându-se procentele 

prevăzute a se deduce din cheltuielile publice eligibile. Au fost respectate component la a) și b) cu 

plafoanele prevăzute de ghid și suma totală de maxim 300.000 EUR.  

Cu privire la capacitatea financiară, au fost aduse o serie de argumente care deschid o colaborare de 

durată a GRUPULUI de Acţiune Locală LA NOI IN SAT cu două instituții financiar bancare și de 

garantare importante, având susținerea partenerilor în cadrul unui angajament de cofinanțare semnat 



 

 

pentru susținerea inițierii activității până la primirea avansului din partea APDRP. Capacitatea de 

mobilizare a cofinanțării este abordată din dubla perspectivă, nu doar pentru funcționarea GRUPULUI, 

ci și pentru atragerea beneficiarilor cu fonduri necesare implementării proiectelor. Pe lângă o serie de 

angajamente de intenție primite la sediul GRUPULUI de Acţiune Locală LA NOI IN SAT, cele doua 

acorduri cu instituțiile financiar bancare vin să consolideze posibilitatea lucrului în parteneriat, astfel 

încât, pentru beneficiarii care necesită o completare a cofinanțării cu fonduri bancare, să poată fi obținută 

o pre evaluare în timp util de către echipa tehnică a GAL, astfel încât Comitetul de Selecție să adopte 

deciziile corecte privind viabilitatea proiectelor la implementare și fluxurile financiare necesare acestora. 

În cadrul analizei diagnostic, la punctul 1.5 ”Bilanţul politicilor întreprinse în teritoriu” este demonstrată 

prin numeroasele proiecte implementate și în curs de implementare în tot teritoriul. 

 Detalii: 

 Anexa IV.1 – Anexa IV.1 –Angajamentul partenerilor de asigurare a resurselor financiare / 

materiale și umane sector public/ privat / societate civilă; 

 Anexa IV.2 – Scrisoare de intenție FNGCIMM IFN SA – CRAIOVA 

 Anexa IV.3 -  Scrisoare de intenție PIRAEUS BANK 

 Anexa IV.4 -  Scrisori de intenție potențiali beneficiari. 

Capacitate de a implementa strategia, în 

ceea ce priveşte resursele umane. 

Da  Este demonstrată prin prezența între partenerii și inițiatorii proiectului a unor agenti de dezvoltare locală 

cu pregătire generală în mecanismele de promovare și implemetare a fondurilor europene. 

 Detalii: 

 Anexa VI.2 -  CV-uri și diplome; 

 Anexa VI.3 -  Fișe de post. 

Capacitate de a implementa strategia, în 

ceea ce priveşte resursele administrative. 

Da  Este demonstrată prin două aspecto in cadrul PARTII A VI-A – ORGANIZAREA GAL-ului 

- Prezentarea unui dispozitiv ierarhic compus din organigrama, competențele fiecărui organ de decizie, 

competențele profesionale, fișele posturilor, un dispozitiv de pregătire și implementarea proiectelor din 

care fac parte activitățile de monitorizare și pistele de audit etc;  

- Disponibilitatea unor dotări, ca săli pentru întâlniri de lucru, spații pentru birouri, aparatură IT necesare 

funcționării aparatului administrativ. 

 Detalii – partea a VI-a, 1. Resurse umane si 2. Descrierea resurselor materiale   

 Anexa VI.1 – Organigrama; 

 Anexa VI.4  -Responsabilitățile Compartimente. 

 
 



 
  

 

LISTA LOCALITĂȚILOR CUPRINSE ÎN TERITORIU 

 

Teritoriul acoperit de potenţialul GAL “LA NOI ÎN SAT” se încadrează în limita a 14 unităţi administrativ 

teritoriale, incluzând din punct de vedere al organizării administrative 13 din judeţul   Olt : Baldovineşti, Bârza, 

Bobiceşti, Călui, Dobreţu, Găneasa, Găvăneşti, Iancu Jianu, Morunglav, Oboga, Pleşoiu, Voineasa, Vulpeni  şi una 

situată în judeţul Dolj: Murgaşi. 

Conform datelor furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Olt prin adresa nr. 906/13.04.2012, situaţia 

privind numărul de locuitori şi suprafaţa teritoriului corespunzătoare recensământului populaţiei şi locuinţelor şi 

recensământului general agricol la nivelul anului 2002 este prezentată în tabelul de mai jos: 

        Tabelul 1 

Cod  
Comună 

INSSE 

NUMELE LOCALITĂŢII 
NUMĂR 

LOCUITORI 

SUPRAF

AŢA  

TOTALĂ 

DENSIT

ATE 

Comune 
O

raşe 
Sate 

Din 

Oraşe 

TOTAL 

Teritoriu 
km2 loc/km2 

125677 
BALDOVIN

ESTI 
  

BALDOVINEŞTI 

0 3.432 55,900 61,40 GUBANDRU 

PIETRIŞ 

125846 BARZA   
BÂRZA 

0 2.715 23,130 117,38 
BRANEŢ 

125873 BOBICESTI   

BOBICEŞTI 

0 3.485 51,780 67,30 

BECHET 

BELGUN 

CHINTEŞTI 

COMĂNEŞTI 

GOVORA 

LEOTEŞTI 

MIRILA 

130295 CALUI*   
CĂLUI 

0 0 0,000 0,00 
GURA CĂLUIU 

126674 DOBRETU   

DOBREŢU 

0 1.523 37,250 40,89 CURTIŞOARA 

HOREZU 

127064 GANEASA   

GĂNEASA 

0 4.156 56,590 73,44 

DRANOVĂŢU 

GRĂDIŞTEA 

IZVORU 

OLTIŞORU 

 
 
 
 
 
 



 
  

 

 
Tabelul 1- continuare 

Cod  
Comună 

INSSE 

NUMELE LO CALITĂŢII NUMĂR LO CUITO RI 
SUPRAFA

ŢA  
TO TALĂ 

DENSIT
ATE 

Comune Oraşe Sate  
Din 

O raşe  
TO TAL 

Teritoriu 
km2 loc/km2 

130302 GAVANESTI*   

GĂVĂNEŞTI 

0 0 0,000 0,00 
BĂLEASA 

BROŞTENI 

DÂMBURILE 

127288 IANCU JIANU   

IANCU JIANU 

0 4.476 47,920 93,41 DOBRICENI 

PREOTEŞTI 

127625 MORUNGLAV   

MORUNGLAV 

0 2.998 62,100 48,28 

BĂRĂŞTI 

GHIOŞANI 

MORUNEŞTI 

POIANA MARE 

127812 OBOGA   OBOGA 0 3.654 43,690 83,63 

128221 PLESOIU   

PLEŞOIU 

0 3.424 50,520 67,78 

ARCEŞTI 

ARCEŞTI COT  

COCORĂŞTI 

DOBA 

SCHITU DIN 
DEAL 

SCHITU DIN 
VALE 

130062 VOINEASA   

VOINEASA 

0 2.344 46,150 50,79 

BLAJ 

MĂRGĂRITEŞTI 

RACOVIŢA 

RUSĂNEŞTII DE 
SUS 

130124 VULPENI   

VULPENI 

0 2.733 46,360 58,95 

COTORBEŞTI 

GROPŞANI 

MARDALE 

PESCĂREŞTI 

PLOPŞORELU 

PRISACA 

SIMNICENI 

TABACI 

VALEA SATULUI 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

 
 

      Tabelul 1- continuare 

Cod  
Comună 

INSSE 

NUMELE LOCALITĂŢII NUMĂR LOCUITORI 

SUPRAF

AŢA  

TOTALĂ 

DENSIT

ATE 

Comune Oraşe Sate 
Din 

Oraşe 

TOTAL 

Teritoriu 
km2 loc/km2 

73371 MURGASI   

BALOTA DE 

JOS 

0 2.756 99,730 27,63 

BALOTA DE 

SUS 

BUŞTENI 

GAIA 

MURGAŞI 

PICĂTURILE 

RUPTURILE 

VELEŞTI 

TOTAL       0 37.696 621,120 60,69 

% 

locuitori oraşe 
din total 
locuitori 
(<25%) 

- - - 
0,00

% 
- - - 

NOTĂ: * Comune înfiinţate în baza legii nr. 84/2004 
 

Pentru două din comunele din teritoriul GAL, anume Călui şi Găvăneşti, nu sunt disponibile date privind 

numărul de locuitori şi suprafaţa unităţii administrativ teritoriale la nivelul anului 2002 deoarece acestea au luat 

fiinţă în anul 2004 în baza prevederilor legii nr. 84/2004. 

 

Situaţia din teritoriul GAL corespunzătoare anului 2010 este prezentată în tabelul de mai jos: 

             Tabelul 2 

Cod  

Comună 

INSSE 

NUMELE LOCALITĂŢII NUMĂR LOCUITORI 

SUPRAF

AŢA  

TOTALĂ 

DENSIT

ATE 

Comune Oraşe Sate 
Din 

Oraşe 

TOTAL 

Teritoriu 
km2 loc/km2 

125677 
BALDOVIN

ESTI 
  

BALDOVINEŞTI 

0 852 21,600 39,44 GUBANDRU 

PIETRIŞ 

125846 BARZA   
BÂRZA 

0 2.630 23,470 112,06 
BRANEŢ 

125873 BOBICESTI   

BOBICEŞTI 

0 3.314 51,780 64,00 

BECHET 

BELGUN 

CHINTEŞTI 

COMĂNEŞTI 

GOVORA 

LEOTEŞTI 

MIRILA 

 
 



 
  

 

 
 

            Tabelul 2- continuare 

Cod  

Comună 

INSSE 

NUMELE LOCALITĂŢII NUMĂR LOCUITORI 

SUPRAF

AŢA  
TOTALĂ 

DENSIT

ATE 

Comune 
O

raşe 
Sate 

Di
n 

Oraşe 

TOTAL 

Teritoriu 
km2 loc/km2 

1302
95 

CALUI   

CĂLUI 
0 1.847 26,300 70,23 GURA 

CĂLUIU 

1266
74 

DOBRETU   

DOBREŢU 

0 1.288 37,250 34,58 CURTIŞOARA 

HOREZU 

1270

64 
GANEASA   

GĂNEASA 

0 4.144 56,590 73,23 

DRANOVĂŢU 

GRĂDIŞTEA 

IZVORU 

OLTIŞORU 

1303

02 
GAVANESTI   

GĂVĂNEŞTI 

0 2.218 34,300 64,66 
BĂLEASA 

BROŞTENI 

DÂMBURILE 

1272
88 

IANCU 
JIANU 

  

IANCU JIANU 

0 4.532 47,920 94,57 DOBRICENI 

PREOTEŞTI 

1276

25 

MORUNGLA

V 
  

MORUNGLAV 

0 2.676 62,100 43,09 

BĂRĂŞTI 

GHIOŞANI 

MORUNEŞTI 

POIANA 

MARE 
1278

12 
OBOGA   

OBOGA 
0 1.379 17,390 79,30 

1282

21 
PLESOIU   

PLEŞOIU 

0 3.343 50,520 66,17 

ARCEŞTI 

ARCEŞTI COT 

COCORĂŞTI 

DOBA 

SCHITU DIN 

DEAL 

SCHITU DIN 

VALE 

1300

62 
VOINEASA   

VOINEASA 

0 2.065 45,820 45,07 

BLAJ 

MĂRGĂRITEŞTI 

RACOVIŢA 

RUSĂNEŞTII DE 

SUS 

 
 



 
  

 

 
 
 

                                                                                                                                    Tabelul 2-continuare 

Cod  

Comună 

INSSE 

NUMELE LOCALITĂŢII NUMĂR LOCUITORI 

SUPRAF

AŢA  
TOTALĂ 

DENSIT
ATE 

Comune 
O

raşe 
Sate 

Di

n 

Oraşe 

TOTAL 

Teritoriu 
km2 loc/km2 

130124 VULPENI   

VULPENI 

0 2.488 46,360 53,67 

COTORBEŞTI 

GROPŞANI 

MARDALE 

PESCĂREŞTI 

PLOPŞORELU 

PRISACA 

SIMNICENI 

TABACI 

VALEA 

SATULUI 

73371 
MURGAS

I 
  

BALOTA DE 
JOS 

0 2.621 99,730 26,28 

BALOTA DE 

SUS 

BUŞTENI 

GAIA 

MURGAŞI 

PICĂTURILE 

RUPTURILE 

VELEŞTI 

TOTAL       0 35.397 621,130 56,99 

% 
locuitori oraşe 

din total  
locuitori 
(<25%) 

- - - 
0,

00% 
- - - 

   Sursa: INS-Direcţia  de Statistică Olt –Anul 2010- Adresa nr.607/15.03.2012 
 
 

Comparând datele din cele două tabele se observă că datorită variaţiei negative a numărului total al 

locuitorilor din aria teritorială a GAL, 37.696 locuitori în anul 2002 faţă de 35.397 locuitori în anul 2010, în 

condiţiile în care suprafaţă totală n-a suferit modificări considerabile, 621,12 km
2
 în 2002 faţă de 621,13 km

2 
în 

2010, densitatea populaţiei a scăzut de la 60,69 loc/km
2  

la
  
56,99 loc/km

2
. 

Referindu-ne în continuare la datele din anul 2010, localităţile din judetul Olt acoperă 83,94 % din suprafata 

totala a GAL-ului, în timp ce localitatea din judetul Dolj reprezintă 16,05 % din suprafaţa totală a GAL-ului. 

 

 

 

 



 
  

 

 

Situatia privind ruralitatea teritoriului este următoarea: 

 

Ponderea populatiei rurale = 100 % 

Ponderea populatiei urbane= 0  % 

 

 

Gradul de ruralitate = (Populatia in localitati cu densitate <120 loc/km
2
)*100/(Populatie totală) 

Gradul de ruralitate = 35.397 / 35.397 = 100 % 
 

Clasificarea localităţilor din componenţa teritoriului ocupat de GAL, funcţie de densitate, este următoarea:

           Tabelul 3 

Densitate Grupa Comuna 

Densita

tea la nivel 

de comună 

Între 20 şi 39,5 

loc/km2 

Zonă cu riscuri mari de  

depopulare 

Murgaşi 26,28 

Dobreţu 34,58 

Baldovineşti 39,44 

Între 39,5 şi 79 

loc/km2 

Zonă rurală cu densitate în 

scădere 

Bobiceşti 64 

Călui 70,23 

Găneasa 73,23 

Găvăneşti 64,66 

Morunglav 43,09 

Pleşoiu 66,17 

Voineasa 45,07 

Vulpeni 53,67 

Între 79 şi 120 

loc/km2 
Zonă în ascensiune  

Iancu Jianu 94,57 

Oboga 79,30 

Sursa: Elard şi INS-Direcţia  de Statistică Olt – Adresa nr.607/15.03.2012 

Densitate: elaborare proprie in baza datelor oficiale prin formula: populatie / suprafata  
 

 

Din punct de vedere al ratei sărăciei, analizând tabelul de mai jos, se poate observa că teritoriul potenţialului 

GAL prezintă o rată a sărăciei îngrijorător de mare. 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

                                                           Tabelul 4 

Comuna 

Rata 

sărăciei 

Profunzi

mea sărăciei 

Severitat

ea sărăciei 

BALDOVINESTI 43,20% 12,60% 5,30% 

BARZA 23,10% 6,20% 2,50% 

BOBICESTI 27,70% 7,50% 3,00% 

DOBRETU 47,90% 14,30% 6,10% 

GANEASA 28,80% 7,80% 3,10% 

IANCU JIANU 43,00% 13,40% 5,90% 

MORUNGLAV 37,00% 10,30% 4,20% 

OBOGA 44,40% 13,80% 6,00% 

PLESOIU 41,60% 12,00% 5,00% 

VOINEASA 43,30% 13,10% 5,60% 

VULPENI 39,80% 11,40% 4,70% 

MURGASI 48,70% 15,00% 6,50% 

  

   

 

     

      

Figura 1 
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În urma analizei realizate asupra teritoriului GAL - “LA NOI ÎN SAT” in ceea ce priveste componenţa 

teritoriului, numărul de locuitori ai teritoriului, densitatea populaţiei şi rata sărăciei, prezentăm mai jos o 

sinteză a rezultatelor obţinute: 

 

 

 

CRITERII DE SELECŢIE 

CS1.1   Teritoriu cu o populaţie cuprinsă între 30.000 şi 70.000 de locuitori 

CS1.2   Teritoriu cu o densitate a populaţiei mai mică de 75 loc./km
2
 

CS1.4   Teritoriu care cuprinde porţiuni din judeţe diferite  

 POPULATIE – 
 Total populație la 2002: 37.696 locuitori 

 Total populație la 2010: 35.397 locuitori 

 DENSITATE  
 Densitate la 2002: 60,69 locuitori / km

2
 

 Densitate la 2010: 56,99 locuitori / km
2
 

 JUDETELE –  Olt si Dolj 
 

 GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ”LA NOI IN SAT” 
îndeplineşte 

CRITERIUL DE SELECŢIE CS1.1 / 1.2 / 1.4 

Teritoriul GAL include: 
 

 - 13 unităţi administrative 

din judeţul Olt  

 - o unitate administrativă 

din judeţul Dolj 

Populaţia totală a teritoriului :  
 Total populație la 2002: 37.696 

locuitori 

 Total populație la 2010: 35.397 

locuitori 

 

Rata sărăciei cuprinsă între :  
 

23,10 şi 48,70
 

Densitatea populaţiei :  
 

 Densitate la 2002: 60,69 locuitori / 

km
2
 

 Densitate la 2010: 56,99 locuitori / 

km
2
 

 



 
  

 

 
PARTEA I: PREZENTAREA TERITORIULUI – ANALIZA DIAGNOSTIC 

Analiza teritoriului a implicat un număr diferit de etape şi abordări de cercetare pentru a asigura o gamă de 

perspective relevante şi semnificative pentru construirea strategiei. 

GAL a dorit să folosească o abordare consultativă puternică care să se bazeze pe angajamentul comunităţii în 

dezvoltarea strategiei. Au fost organizate întâlniri, grupuri de lucru şi consultări cu sprijinul liderilor locali de 

opinie, implicând reprezentanţi ai autorităţilor publice, ai societăţii civile, întreprinzătorilor privaţi din zonă, public 

larg şi tineri.  

Participarea a fost încurajată prin animare în teritoriu şi invitaţii făcute către actorii locali relevanţi. Şedinţele 

în cadrul întâlnirilor au fost antrenante şi orientate către: 

- Stabilirea etapelor de elaborare a plnului de dezvoltare; 

- Colectarea şi structurarea datelor privind teritoriul; 

- Analiza datelor ; 

- Elaborarea analizelor (analiza diagnostic, SWOT) 

- Dezvoltarea feed-back-ului în ceea ce consideră participanţii ca fiind nevoile şi oportunităţile în zonă; 

Metodologia folosită a încurajat participanţii să-şi exprime puncte de vedere personale şi apoi prin discuţii să 

dezvolte un acord comun pentru grupul lor. 

Acest lucru a condus la dezbateri în care reprezentanţii comunităţii, fiind conştienţi de obstacole şi 

oportunităţi, au dezvoltat în cele din urmă puncte de vedere comune asupra subiecteleor tratate . 

Rezultatele discuţiilor au fost completate cu rezultatele analize socio-economice a zonei rezultând concluziile 

prezentate în cele ce urmează.   

 

1. Prezentarea geografică şi fizică 

 

 

1.1 Prezentarea principalelor caracteristici geografice (amplasament, relief, altitudine)  

 
 Teritoriul GAL LA NOI IN SAT” este situat in vestul Judetului Olt, pe partea dreaptă a râului Olt,  in 

Câmpia Romanaţi, parte integrantă a Câmpiei Olteniei. 

Teritoriul este pozitionat in apropiere de orase importante precum: Slatina situat la o depărtare de 40 km de 

centrul teritoriului, Craiova la 38 Km, Piteşti la 108 km şi Râmnicu Valcea la 102 km, având în acest fel o bună 

amplasare faţă de marile centre industriale: Piteşti, Craiova, Slatina, Râmnicu Vâlcea. 

 



 
  

 

 

 
 

Figura 2 

 

Teritoriul GAL prezintă coerenţă atât din punct de vedere al spaţiului geografic cât şi din punct de 

vedere al resurselor naturale, terenul agricol având o pondere importantă în totalul fondului funciar, precum şi 

din punct de vedere al resurselor culturale, localităţile din teritoirul GAL dispunând de un patrimoniu imaterial 

constituit din tradiţii şi obiceiuri asemănătoare, după cum se va putea observa în cele ce urmează.  

 

În teritoriu există acces la reţeaua feroviară, în comunele Găneasa şi Bârza, de unde se poate călători în 

directiile Timisoara – Craiova – Pitesti – Bucuresti, respectiv, Sibiu – Rm. Valcea – Bucuresti.  

 Cel mai apropiat aeroport de teritoriul GAL LA NOI IN SAT”   este aeroportul internaţional din Craiova, 

distanţa de la cel mai îndepărtat punct al teritoriului până la acesta fiind la 38 km.  

Distanţa din centrul teritoriului până la portul fluvial Corabia măsoară 95 km. 

În partea de sud teritoriul este străbătut de DN 65 (E574), arteră rutieră care realizează legătura cu Piteşti, 

Bucureşti şi Craiova. 

Teritoriul se invecinează la vest cu judeţul Dolj, la nord-vest cu judeţul Vâlcea, la nord-est şi la sud cu 

următoarele localităţi din judeţul Olt : Cârlogani, Strejeşti, Curtişoara, Slatina, Slătioara, Piatra-Olt, Pârşcoveni, 

Dobrun. 



 
  

 

Teritoriul este traversat de la nord la sud de râul Olteţ. 

 

Relief 

Relieful teritoriului GAL- „LA NOI ÎN SAT”   este de mica altitudine fiind situat în Câmpia Română . 

Câmpia Română, unitate geografică mare, situată la sud de oraşul Slatina, este separată de Valea Oltului în două 

sectoare : Câmpia Olteniei, în vest, şi Câmpia Teleormanului, în est (Gr. Posea, L. Badea,1984). Câmpia Română s -a 

format prin umplerea zonei respective cu aluviuni aduse de râurile din Carpaţi şi Subcarpaţi, în timpul cuaternarului. 

Ea ocupă cea mai mare parte a judeţului Olt şi are un relief uniform, ce coboară uşor spre sud, de la 180 – 200 metri 

până la circa 20 metri în Lunca Dunării. Valea largă şi joasă a Oltului separă aici două subunităţi aparţinând celor 

două mari sectoare : Câmpia Romanaţi, pe dreapta (parte integrantă a Câmpiei Olteniei) şi Câmpia Boianului, pe 

stânga (parte integrantă a Câmpiei Teleormanului). 

 

 

Câmpia Romanaţi este formată dintrun câmp relativ neted, ce se inclină uşor spre sud – est (Câmpul Leu – 

Rotunda) şi din terasele Oltului şi Dunării (Câmpia Caracalului), ce cad în trepte spre est şi sud. În partea de nord-est 

prezintă o fragmentare accentuată, creată de văile Tesluiului şi Oltului, văi cu terase bine individualizate.  
   

Clima  

Teritoriul este situat într-un climat temperat-continental, cu slabe influenţe mediteraneene. Temperatura medie 

anuală este cuprinsă între 10-11° C. 

 

Tempereatura medie multianuală a lunii celei mai calde (iulie) este de 22,8° C, iar a lunii celei mai reci (ianuarie) 

de -3,1° C.  

Precipitaţiile medii anuale sunt cuprinse  între 501-550 mm. Luna cea mai bogată în precipitaţii este iunie (78,1 

mm), iar cea mai săracă este februarie (26,6 mm).  

Repartiţia lunară a precipitaţiilor anuale are un proeminent caracter de continentalism, înregistrându-se lungi 

perioade de secetă, întrerupte de perioade scurte cu precipitaţii torenţiale.  

Vânturile dominante sunt Crivătul, care bate din sector estic şi Austrul, care bate din sectorul vestic. Acestea bat 

cu o frecvenţă medie anuală de 18,7-18,8% (Caracal) şi o viteză medie anuală de 2,5 m/sec. 

 

Solul  

Solul predominant este brun – roscat, usor nisipos, fiind favorabil culturilor agricole. 

 

Ape  

 Teritoriul se incadrează in aria cu umiditate suficienta. Sub aspect hidrologic, apele freatice sunt cantonate la 

adamcime mai mare pe platourile interfluviale, mijlocie pe podul teraselor dinspre Olt si mica in depozitele deluviu-

coluviale de versant sau in cele aluviale de lunca. In general, apele din acest teritoriu sunt de calitate mijlocie -

superioara. 

Teritoriul este traversat de la nord la sud de râul Olteţ, afluent al râului Olt. 

 

Flora si fauna 

 

Vegetatia teritoriului GAL- „LA NOI ÎN SAT”   este caracterizata printr-o varietate de specii: 

Vegetatia lemnoasa, care este dominata de girnita (Quercus frainetto). Diseminat se intalnesc stejarul (Quercus 

robur), gorunul (Quercus petrea ssp. dalechampii), carpenul (Carpinus betulus), salcamul (Robinia pseudocacia), 



 
  

 

paltinul de camp (Acer platanoides), ulmul de camp (Ulmus minor), parul paduret (Pyrus pyraster), marul paduret 

(Malus silvestis), paducelul (Crataegus monogyna), artarul tataresc (Acer tataricum), cornul (Cornul mas), sangerul 

(Cornus sanguinea) si alte specii de diverse esente moi sau tari. 

Vegetatia ierboasa, este este reprezentata de numeroase specii, mai frecvente fiind: mierea ursului (Pulmonaria 

officinalis ssp. officinalis), paiusul stepic (Festuca valesiaca), iarba deasa (Poa nemoralis), firuta (Poa pratensis), 

bucatelul (Agrostis canina), aliorul (Euphorbia cyparissias), vitelarul (Anthoxanthum odoratum), maturile (Centaurea 

phrygia), margica (Melica uniflora), sor cu frate (Melampyrum bihariense), spalacioasa (Senecio vernalis), vinarita 

(Asperula odorata), fragii de camp (Fragaria viridis), capsuni de camp (Fragaria moschata), hatmatuchiul magarului 

(Torilis arvensis), mazarichia de padure (Vicia sylvatica), ochiul boului (Chrysanthemum leucanthemum), tataneasa 

(Symphytum ottomarum), trestia de camp (Calamagrostis epigeios), cerentelul (Geum urbanum), obsiga 

(Brachypodium silvaticum), cucuta de padure (Galium schultesii), iarba moale (Stelaria holostea), cioroiul (Inula 

germanica), balbisa (Stachys silvatica), vascul de stejar (Loranthus europaeus), calcea calului (Cantha palustris), 

floarea Pastilor (Anemone nemorosa), napraznicul (Geranium robertianum), coltisor (Dentaria bulbifera), margelusele 

(Lithosperum purpureo-caeruleum), potchivnicul (Asarum europaeum), rotunjoara (Glecoma hederacea ssp hirsuta), 

leurda (Allium ursinum), galbasoara (Lysimachia numularia), bubericul (Scrophularia nodosa), sovarul (Carex 

silvatica), rogozul (Carex tomentosa), Carex divulsa, soparlita (Veronica spicata ssp. orchidea), trei rai (Hepatica 

nobilis), nu-ma-uita (Myosotis silvatica), coada mielului (Verbascum phoeniceum), ciubotica cucului (Primula 

officinalis), clopotei (Campanula persicifolia), orastica (Lathyrus niger), crucea pamantului (Heraclleum 

sphondylium) etc. 

Din punct de vedere a faunei intalnim mamifere: vulpea (Vulpes vulpes si caprioara (Capreoles capreoles); 

reptile: serpi, soparle si gusteri; pasari: ciocarlia de padure (Lullul arborea pallida), potarnichea (Perdix perdix), gaita 

(Gurulus glandarius), sturzu cantaor (Turdus philamelles), ciocanitoarea, pitigoiul, etc.. 

In fauna piscicola, predominant este bibanul, carasul si crapul. 

 

Resurse 

Resursele naturale reprezinta totalitatea zacamintelor de minerale si de minereuri, a terenurilor cultivabile , a 

padurilor si apelor de care dispune un teritoriu. 

Resursele naturale sunt substante care apar in mod natural dar care sunt considerate valoroase in forma lor relativ 

nemodificata. Resursele naturale sunt considerate capital natural ce poate fi convertit in materii prime pentru 

procesele capitalului infrastructural. 

Resursele naturale sunt clasificate in: 

 

 

 

Resursele pot, de asemenea, sa fie clasificate pe baza originii lor ca fiind: 

erivate din animale si plante, şi 

 

 

Resursele regenerabile sunt resursele vii pe care le intalnim si pe teritoriul acoperit de       GAL LA NOI IN 

SAT”. Intre acestea se numara suprafete de paduri, vietatile din ape. Aceste resurse pot fi refacute daca nu sunt 

supravalorificate. Totodata acestea pot fi folosite pe termen nelimitat daca sunt folosite rational. Odata ce resursele 

regenerabile sunt consumate la o rata care depaseste rata lor naturala de refacere, ele se vor diminua si in cele din 

urma se vor epuiza. Rata care poate fi sustinuta de o resursa regenerabila este determinata de rata de refacere si de 

marimea disponibilului acelei resurse. 

 



 
  

 

Resursele naturale regenerabile ce nu sunt vii, prezente, de asemenea pe teritoriul acoperit de GAL LA NOI 

IN SAT”   , includ solul, apa, vantul si radiatia solara. 

Resursele pe care se bazeaza potentialul economic al teritoriului, in momentul de fata, sunt numai resurse 

proprii (terenuri arabile, pasuni, fanete, paduri, produse animaliere si vegetale). 

Fondul funciar agricol constituie principala sursa naturala a teritoriului comunei, functia dominanta in 

profilul economico-social fiind dezvoltarea agriculturii cu cele doua ramuri principale: cultura vegetala si cresterea 

animalelor. 

 

 

 

1.2 Harţi – planul localizării teritoriului 

 
Teritoriul GAL LA NOI IN SAT”   se află situat în partea de vest a judeţului Olt. 

Judeţul OLT este aşezat în partea de sud a ţării (regiunea Sud Vest Oltenia) şi ocupă 2,3% din teritoriul 

României. Are suprafaţa de 5.498,28 km
2
, fiind al 24-lea judeţ ca întindere. Este traversat de la nord la sud de apele 

râului Olt şi se învecinează la est cu judeţele Argeş si Teleorman, la vest cu judeţul Dolj, la nord-vest cu judeţul 

Vâlcea şi la sud cu fluviul Dunărea, pe lungimea de 47 km. 

Teritoriul GAL LA NOI IN SAT”   dispune de o reţea rutieră alcătuită în principal din drumuri judeţene şi 

comunale prin care se asigură conexiunea cu localităţile din judeţele vecine.  

 

 



 
  

 

 

Figura 3 

 



 
  

 

 

Teritoriul GAL LA NOI IN SAT” este situat in vestul Judetului Olt, pe partea dreaptă a râului Olt,  in 

Câmpia Romanaţi, parte integrantă a Câmpiei Olteniei. 

 

Teritoriul este pozitionat in apropiere de orase importante precum: Slatina situat la o depărtare de 40 km de 

centrul teritoriului, Craiova la 38 Km, Piteşti la 108 km şi Râmnicu Valcea la 102 km, având în acest fel o bună 

amplasare faţă de marile centre industriale: Piteşti, Craiova, Slatina, Râmnicu Vâlcea. 

 

În teritoriu există acces la reţeaua feroviară, în comunele Găneasa şi Bârza, de unde se poate călători în 

directiile Timisoara – Craiova – Pitesti – Bucuresti, respectiv, Sibiu – Rm. Valcea – Bucuresti.  

  

Cel mai apropiat aeroport de teritoriul GAL LA NOI IN SAT”   este aeroportul internaţional din Craiova, 

distanţa de la cel mai îndepărtat punct al teritoriului până la acesta fiind la 38 km.  

 

În partea de sud teritoriul este străbătut de DN 65 (E574), arteră rutieră care realizează legătura cu Piteşti, 

Bucureşti şi Craiova. 

 

Starea tehnică a infrastructurii rutiere din teritoriu este foarte bună ca urmare a faptului că în ultimii ani, prin 

grija autorităţilor care o administrează şi cu ajutorul finanţărilor nerambursabile din fondurile europene, au reuşit 

reabilitarea şi modernizarea a importante tronsoane de drumuri judeţene. 

 

Teritoriul are acces la transportul fluvial pe Dunăre prin portul Corabia, conexiunea putându-se realiza prin 

DN 65. Distanţa între centrul teritoriului  şi portul Corabia este de 95 km. 
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1.3 Populaţie – demografie 

Un tablou privind principalele caracteristici demografice ale teritoriului  GAL LA NOI IN SAT”    este prezentat 

mai jos: 

           Tabelul 5 

Numele 
Localităţii  

Populaţie  stabilă 

Evo
luţie / 

Regresie 

Soldul 
migrării  

(2010) 

Sold
ul natural 

(2010) 

 

Populaţia  
sub  

14 ani  

(2010) 

Popula
ţia peste   

60 ani  
(2010) 

Popula
ţia activă 

(2010)  

Şomaj 
(2010) 

La 1 
iulie 2002 

La 1 
iulie  2010 

BALDOVINESTI 
3.287 852 

-
2.437 

-8 -17 116 253 481 65 

BARZA 2.663           2.630 -33 49 -11 576 577 1.477 82 

BOBICESTI 
3.459 3.314 

-
145 

9 -41 589 888 1.837 79 

CALUI 
0* 1.847 

1.8
47 

-8 -24 377 476 994 78 

DOBRETU 
1.433 1.288 

-
145 

-13 -19 242 441 605 33 

GANEASA 4.225 4.144 -81 0 -49 769 1.178 2.197 82 

GAVANESTI 
0* 2.218 

2.2
18 

10 -25 414 638 1.166 49 

IANCU JIANU 
4.715 4.532 

-
183 

26 -37 996 982 2.554 229 

MORUNGLAV 
2.955 2.676 

-

279 
5 -45 401 887 1.388 42 

OBOGA 
3.654 1.379 

-
2.275 

-1 -12 233 354 792 95 

PLESOIU 
3.525 3.343 

-
182 

26 -48 573 1.108 1.662 70 

VOINEASA 
2.218 2.065 

-
153 

-13 -11 436 560 1.069 95 

VULPENI 
2.800 2.488 

-
312 

8 -41 405 866 1.217 148 

MURGASI 
2.756 2.621 

-

135 
9 -39 358 904 1.359 327 

Total teritoriu 
37.69

0 
35.397 

-
2.293 

99 -419 6.485 10.112 18.798 1.474 

% 100 100       18,32 28,57 53,11 4,16 

Sursa: INS-Direcţia  de Statistică Olt – Adresa nr.607/15.03.2012   

Din punct de vedere al evoluţiei numerice, intervalul 2002 – 2010 marchează o scădere numerică cu 2.293 locuitori 

la nivel de teritoriu, ceea ce corespunde unei rate totale de 6,47 %.  

Localităţile cu regresii semnificative sunt: Baldovineşti şi Oboga unde regresia populaţiei înregistrează valori de 

2.437 locuitori, respectiv 2.275, explicabilă prin faptul că anumite sate din componenţa acestora au intrat în componenţa 

comunelor Călui şi Găvăneşti, înfiinţate în anul 2004.  

 
 
 

* Nu sunt disponibile date la nivelul anului 2002 deoarece comunele au fost înfiinţate în anul 2004 

 
 
 
 
 
 

 

 



 
  

 

Figura 5 

 
Elaborare proprie 

Sursa datelor:INS-Direcţia  de Statistică Olt – Adresa nr.607/15.03.2012  

 

Mişcarea naturală a populaţiei defineşte schimbările survenite în numărul şi structura populaţiei numai ca 

urmare a naşterilor, deceselor, căsătoriilor şi divorţurilor. În analiza noastră am utilizat date statistice pentru perioada 

2002 – 2010 pe baza cărora s-au calculat diferiţi indicatori demografici. 

 Natalitatea arată frecvenţa sau intensitatea naşterilor în interiorul unei populaţii, fiind un fenomen complex, în 

acelaşi timp biologic şi social, influenţat de o serie de factori legaţi între ei: economici, politici, socio-culturali. 

 Factorii economici – nivelul general de dezvoltare economică, condiţiile de viaţă ale populaţiei par să aibă o  

influenţă importantă asupra natalităţii: cu cât nivelul de trai este mai ridicat cu  atât rata natalităţii este mai redusă şi 

invers, dezvoltarea economică ducând deci la un recul al natalităţii. In cazul teritoriului GAL „LA NOI ÎN SAT”   

situaţia economică a dus la limitarea naşterilor şi putem vorbi de un pesimism demografic.  

 

 Factorii politici - contrar politicii pronataliste aplicate în România după 1966 care a determinat menţinerea 

artificială a unui nivel înalt de natalitate, schimbarea bruscă de orientare după 1989 (legalizarea avorturilor) a condus la 

scăderea natalităţii. 

   

 

 

 

 

Tabelul 6 

EVOLUŢIA NUMERICĂ A POPULAŢIEI ÎN TERITORIUL GAL- LA NOI ÎN SAT

37.690

35.397

34.000

34.500

35.000

35.500

36.000

36.500

37.000

37.500

38.000

La 1 iulie 2002 La 1 iulie 2010

Populaţie stabilă

Nr. Locuitori



 
  

 

Numele 

Localităţii 

Năs

cuţi 

(2002) 

Dec

edaţi 

(2002) 

Sold

ul 

natural 

(2002) 

Năs

cuţi 

(2010) 

Dec

edaţi 

(2010) 

Sold

ul 

natural 

(2010) 

BALDOVINESTI 26 66 -40 12 29 -17 

BARZA 20 51 -31 32 43 -11 

BOBICESTI 29 46 -17 10 51 -41 

CALUI 3* 17* -14* 9 33 -24 

DOBRETU 19 34 -15 9 28 -19 

GANEASA 36 93 -57 27 76 -49 

GAVANESTI 4* 22* -18* 12 37 -25 

IANCU JIANU 61 73 -12 37 74 -37 

MORUNGLAV 18 48 -30 22 67 -45 

OBOGA 44 51 -7 14 26 -12 

PLESOIU 24 71 -47 15 63 -48 

VOINEASA 18 23 -5 22 33 -11 

VULPENI 20 67 -47 13 54 -41 

MURGASI 23 61 -38 13 52 -39 

Total teritoriu 345 723 -378 247 666 -419 

     Sursa: INS-Direcţia  de Statistică Olt – Adresa nr.607/15.03.2012 
 

Analizând datele din tabelul 6,  se poate observa că la nivelul anului 2010 se înregistrează o natalitate de 0,69%, 

valoare care reflectă o natalitate extrem de scăzută la nivelul teritoriului. 

Rata scăzută a natalităţii are cauze multiple, dar dintre ele se detaşează starea precară a calităţii vieţii, 

inexistenţa certitudinii zilei de mâine, situaţie care va persista, în mod cert, până când va creşte standardul de viaţă.  

Fertilitatea – reprezintă un element al dinamismului geografic, nivelul acesteia este un bun indicator al 

mentalităţilor, exprimând în fapt atitudinea populaţiei faţă de viaţa modernă. Fertilitatea se referă numai la acea parte a 

populaţiei care participă direct la procesul de reproducere, respectiv la populaţia feminină de vârstă fertilă, considerată 

între 15 şi 49 de ani. 

Mortalitatea – reflectă totalitatea deceselor care se produc în cadrul unei populaţii.   

 
 
* Date corespunzătoare anului 2004 

 

Dintre factorii care influenţează mortalitatea, foarte importanţi sunt cei socio-economici. Dezvoltarea 

economică a dus la ameliorarea condiţiilor de viaţă ale populaţiei, la îmbunătăţirea alimentaţiei, reducerea timpului de 

lucru, contribuind la scăderea ratei mortalităţii. 

Pentru teritoriul GAL „LA NOI ÎN SAT”   , în anul 2010, acest indicator prezintă valoarea de 1,88 %. 

Diferenţele care există între nivelul natalităţii şi cel al mortalităţii unei populaţii sunt redate de sporul natural 

sau rata creşterii naturale. Conform datelor prezentate în tabelul 6, o cauză a scăderii numărului de locuitori din 

teritoriu o constituie soldul natural negativ (-419). 

 În ceea ce priveşte soldul migrator înregistrat la nivelul teritoriului în anul 2010, acesta înregistrează o 

valoare pozitivă (99). Mobilitatea populaţiei reprezintă o componentă importantă a dinamicii populaţiei,  soldul 



 
  

 

migrator fiind complementar soldului natural. La nivelul teritoriului mobilitatea spaţială a populaţiei are un rol foarte 

important, fiind un factor al creşterii sau descreşterii numărului populaţiei. 

Cauzele ce determină mobilitatea spaţială a populaţiei sunt variate şi implică întotdeauna   existenţa unor factori 

de respingere în arealul sau regiunea de plecare (origine), precum şi a unor factori de atracţie în arealul sau originea de 

sosire (destinaţie). 

 Deplasarea presupune luarea unui număr important de decizii personale complexe referitoare la destinaţie, 

perioada de deplasare, mijlocul de deplasare sau costul deplasării.  

Fiecare potenţial migrant evaluează astfel avantajele şi dezavantajele situaţiei personale prezentate – care, de 

cele mai multe ori, are în vedere locuinţa, locul de muncă, nivelul veniturilor – şi a schimbărilor, în general pozitive ce 

se întrevăd sau se speră că se vor produce la destinaţie. 

 În cazul deplasărilor la mare distanţă, de cele mai multe ori schimbarea rezidenţei înseamnă şi o schimbare a 

mentalităţii, comportamentului sau modului de viaţă, din această cauză mişcările populaţiei sunt diferenţiate   sau 

selective anumite sectoare ale populaţiei fiind predispuse la schimbare de cât altele; astfel în rândul migranţilor 

predomină tinerii adulţi (20 – 40 ani), care se adaptează mult mai uşor noilor condiţii de viaţă decât alte grupe de vârstă. 

Altă diferenţă percepută este cea legată de gen, în cazul  deplasărilor la distanţe scurte predomină femeile, în timp ce, în 

cazul distanţelor lungi predomină bărbaţii. 

  Nivelul de instruire este de asemenea o variabilă importantă în selecţia migranţilor, deplasările fiind cu atât 

mai numeroase cu cât  persoanele angrenate au un nivel înalt de instruire; în acelaşi timp, persoanele fără un loc de 

muncă sunt mai predispuse la migraţie decât cele angajate. 

 În cazul teritoriului GAL „LA NOI ÎN SAT”, factorii cei mai importanţi care determină deplasările populaţiei 

pot fi grupaţi astfel: 

- factorii economici – perioada de după 1989, sub impulsul desindustrializării, a stimulat o puternică mobilitate 

teritorială a populaţiei. Şomajul, nivelul scăzut al veniturilor, sărăcia constituie factori puternici de respingere, care 

creează potenţiali  migranţi. 

-  factorii sociali sunt de cele mai multe ori strâns legaţi de factorii economici, bunăstarea materială şi cea 

socială fiind adesea corelate. Cel mai comun factor de respingere este schimbarea statutului sau mărimii familiei: 

cuplurile tinere preferă să locuiască mai departe de părinţi, iar apariţia copiilor determină schimbarea locuinţei, 

înlocuirea uneia mai mici cu alta mai spaţioasă, lipsa unor activităţi sociale sau culturale din zonele rurale pot constitui o 

cauză a depopulării satelor. 

 Formele de mobilitate a populaţiei sunt:  

 a) Deplasări obişnuite - care nu implică o schimbare de durată sau definitivă a rezidenţei sau activităţii şi nici o 

mutaţie importantă în viaţa persoanei angrenată în această mişcare. Aceste deplasări sunt legate de modul de viaţă, sunt 

repetative, ritmice, de durată redusă şi nu exprimă nici un dezechilibru esenţial între zona de origine şi cea de destinaţie.  

În cadrul acestor deplasări se remarcă: deplasările zilnice sau navetism, deplasările ocazionale, deplasările 

duminicale, deplasările de week-end şi deplasările în vacanţă. 

b) Mişcările migratorii propriu-zise – care implică o schimbare de durată sau definitivă a rezidenţei şi de cele 

mai multe ori a activităţii, presupunând mutaţii importante în viaţa persoanelor angrenate. Aceste deplasări impun în 



 
  

 

cele mai multe cazuri o schimbare a modului de viaţă a persoanelor implicate, sunt de lungă durată sau definitive şi 

aproape întotdeauna exprimă un dezechilibru între condiţiile de viaţă oferite la locul de plecare şi cele care există sau se 

speră că există la locul de sosire. 

Fenomenul cel mai caracteristic în cadrul mobilităţii populaţiei îl constituie migraţia definitivă pe direcţia sat – 

oraş, care este însoţită şi de o  mobilitate socio-profesională a populaţiei. 

Migrarea externa a devenit un aspect cu o amploare semnificativa, în special în ultimii câtiva ani.M ajoritatea 

lor opteaza numai pentru angajari temporare. Incidenta migrarii în strainatate pare sa fie mai mare în rândul barbatilor 

decât în rândul femeilor si mai ridicata în rândul populatiei tinere, fata de adulti si vârstnici. 

Migrarea în strainatate are implicatii economice si sociale majore, îndeosebi în zonele rurale.  Sumele de bani 

trimise în tara de catre cei care lucreaza în strainatate, creeaza fluxuri financiare importante în economia rurala. Alaturi 

de modificarile de atitudine în ce priveste migrarea în strainatate, acesti bani pregatesc calea pentru modernizarea si 

dezvoltarea spatiului rural. Cea mai mare parte a acestor sume sunt investite în tranzactiile imobiliare (locuinte si 

terenuri), în încercarea de a se ridica nivelul calitativ al vietii si de a se asigura un mijloc de protectie în cazul 

eventualelor probleme financiare. 

Luând în considerare evoluţia soldului natural, precum şi a soldului migrator, concluzionăm că cele două  au 

influenţat în mod direct scăderea populaţiei teritoriului de la 37.690 locuitori în 2002, la 35.397 locuitori în anul 2010.  

Structura pe grupe de vârstă este expresia divizării populaţiei totale a unei comunităţi în efective anuale, 

cincinale, decenale sau, cel mai adesea, în trei categorii semnificative, corespunzătoare populaţiei tinere, adulte şi 

vârstnice. Pentru teritoriul GAL „LA NOI ÎN SAT” , se analizează structura pe grupe de vârste în anii 2002 şi 2010. 

Grupa tânără, în care se încadrează populaţia de la 0 la 14 ani, este non-productivă.  În 2002, la o populaţie de 

37.690 locuitori, populaţia de la 0 la 14 ani era reprezentată de 9.144* locuitori, ceea ce înseamnă 24,26 % din totalul 

populaţiei, iar la nivelul anului 2010 la o populaţie de 35.397 locuitori se înregistrau 6.485 de locuitori ce se încadrau în 

grupa de vârstă tânără, ceea ce însemna 18,32 %.  

Se remarcă astfel o scădere în opt ani cu 5,94 % a ponderii populaţiei din grup a  0 – 14 ani. 

Grupa adultă considerată între 15 şi 59 de ani reprezintă grupa productivă şi, de asemenea, reproductivă. În 

2002 se încadrau în această grupă 20.502* de persoane, reprezentând 54,40 % din totalul populaţiei, iar la nivelul anului 

2010, grupa 15 - 59 ani deţinea 18.800 locuitori, ceea ce înseamnă 53,11 %.   

Rezultă o scădere  a  populaţiei  de  grupa  adultă  cu 1,28 %, în opt ani. 

*Pentru localităţile Călui şi Găvăneşti au fost prelucrate datele existente la nivelul anului 2004  

Grupa vârstnică cuprinde populaţia ce depăşeşte 60 de ani, această populaţie este non-productivă, iar proporţia 

acesteia prezintă tendinţe ascendente.  La nivelul teritoriului, în 2002 grupa de peste 60 de ani era reprezentată de 

12.123* locuitori, adică 32,17 %, iar în 2010 se înregistrează o scădere cu 3,60 %, situaţia fiind reprezentată astfel: din 

35.397 locuitori ai teritoriului, 10.112 locuitori aveau peste 60 de ani, ceea ce înseamnă 28,57 % din totalul populaţiei.  

Având în vedere faptul că prima şi ultima grupă depind în cea mai mare parte de cea de-a doua grupă, trebuie să 

se acorde o atenţie sporită unor măsuri care pot influenţa durata vieţii productive, cum ar fi întârzierea intrării în 

rândurile populaţiei active, datorită procesului de şcolarizare, sau schimbarea în sensul prelungirii vârstei de pensionare 



 
  

 

Din punct de vedere demografic, dar şi economic, o importanţă deosebită o prezintă analiza ponderii populaţiei 

vârstnice şi a populaţiei tinere în cadrul populaţiei totale. La nivelul teritoriului GAL „LA NOI ÎN SAT”, în anul 2010, 

populaţia vârstnică depăşeşte populaţia tânără, deoarece vârstnicii reprezintă peste 28,57 % din populaţia totală; 

putem vorbi despre îmbătrânirea populaţiei. 

Procesul de îmbătrânire demografică nu implică doar schimbări ale ponderii grupelor de vârstă în cadrul 

populaţiei totale, ci generează transformări ale relaţiilor existente între diferite grupe de vârste, relaţii cu profunde 

implicaţii  economice şi sociale.  

După cum este cunoscut, grupele de vârstă de 0 – 14 ani, respectiv tinerii, precum şi cele de 60 de ani şi peste, 

adică vârstnicii sunt consideraţi dependenţi economic de grupele productive, respectiv adulţii cu vârste între 15 şi 59 de 

ani. Există numeroşi indicatori, cei mai cunoscuţi fiind rata dependentă generală, care raportează numărul total al 

tinerilor şi vârstnicilor la numărul adulţilor, rata de dependenţă copii – adulţi, precum şi rata de dependenţă vârstnici – 

adulţi. Pentru teritoriul GAL „LA NOI ÎN SAT”  rata de dependenţă generală se cifrează în anul 2010 la 46,89 %, rata 

de dependenţă vârstnici – adulţi la 34,98 %, iar rata de dependenţă tineri – adulţi la 25,65 %. (Tabelul 6) 

*Pentru localităţile Călui şi Găvăneşti au fost prelucrate datele existente la nivelul anului 2004  

   Tabelul 7       

Numele 

Localităţii 

Rata de 

dependenţă 

tineri/adulţi 

2010 

(% ) 

Rata 

de 

dependenţă 

vârstnici/ 

adulţi 2010 

(% ) 

Rata 

de 

dependenţă 

generală 

2010 

 (% ) 

BALDOVINES
TI 

19,37 34,38 43,31 

BARZA 28,06 28,09 43,84 

BOBICESTI 24,28 32,59 44,57 

CALUI 27,50 32,38 46,18 

DOBRETU 28,57 42,16 53,03 

GANEASA 25,93 34,90 46,98 

GAVANESTI 26,20 35,37 47,43 

IANCU JIANU 28,06 27,77 43,65 

MORUNGLAV 22,41 38,99 48,13 

OBOGA 22,73 30,89 42,57 

PLESOIU 25,64 40,00 50,28 

VOINEASA 28,97 34,38 48,23 

VULPENI 24,97 41,57 51,09 

MURGASI 20,85 39,95 48,15 

Total teritoriu       

%  25,65 34,98 46,89 

      Sursa: INS-Direcţia  de Statistică Olt – Adresa nr.607/15.03.2012 
 

 

La nivelul teritoriului populaţia activă neocupată este reprezentată de şomeri. Definiţia cea mai folosită   pe care 

o dau economiştii şomerului este următoarea: “acea persoană care caută un loc de muncă remunerat şi care nu are un 

asemenea loc în mod curent.” (N.Dobrotă “Economia politică”; editura Tehnică, Bucureşti, 1997).  



 
  

 

Numărul şomerilor în căutarea unui loc de  muncă în anul 2010, la nivelul teritoriului, era de 1.474 de 

persoane (4,16 %), din care 899  bărbaţi şi 575 femei.  

 

În urma analizei realizate asupra teritoriului GAL - „LA NOI ÎN SAT”,  din punct de vedere al 

principalelor caracteristici demografice, prezentăm mai jos o sinteză a rezultatelor obţinute: 
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1.4 Patrimoniu de mediu 

 

Relieful teritoriului GAL- „LA NOI ÎN SAT”  este de mica altitudine fiind situat în Câmpia Română . 

Câmpia Română, unitate geografică mare, situată la sud de oraşul Slatina, este separată de Valea Oltului în 

două sectoare: Câmpia Olteniei, în vest, şi Câmpia Teleormanului, în est (Gr. Posea, L. Badea,1984). Câmpia 

Română s-a format prin umplerea zonei respective cu aluviuni aduse de râurile din Carpaţi şi Subcarpaţi, în timpul 

cuaternarului. Ea ocupă cea mai mare parte a judeţului Olt şi are un relief uniform, ce coboară uşor spre sud, de la 

180 – 200 metri până la circa 20 metri în Lunca Dunării. Valea largă şi joasă a Oltului separă aic i două subunităţi 

aparţinând celor două mari sectoare : Câmpia Romanaţi, pe dreapta (parte integrantă a Câmpiei Olteniei) şi Câmpia 

Boianului, pe stânga (parte integrantă a Câmpiei Teleormanului). 

Câmpia Romanaţi este formată dintrun câmp relativ neted, ce se inclină uşor spre sud – est (Câmpul Leu – 

Rotunda) şi din terasele Oltului şi Dunării (Câmpia Caracalului), ce cad în trepte spre est şi sud. În partea de nord-est 

prezintă o fragmentare accentuată, creată de văile Tesluiului şi Oltului, văi cu terase bine individualizate.  

  Teritoriul este situat într-un climat temperat-continental, cu slabe influenţe mediteraneene. Temperatura 

medie anuală este cuprinsă între 10-11° C. 

Tempereatura medie multianuală a lunii celei mai calde (iulie) este de 22,8° C, iar a lunii celei mai reci 

(ianuarie) de -3,1° C.  

Precipitaţiile medii anuale sunt cuprinse  între 501-550 mm. Luna cea mai bogată în precipitaţii este iunie 

(78,1 mm), iar cea mai săracă este februarie (26,6 mm).  

Repartiţia lunară a precipitaţiilor anuale are un proeminent caracter de continentalism, înregistrându-se lungi 

perioade de secetă, întrerupte de perioade scurte cu precipitaţii torenţiale.  

Vânturile dominante sunt Crivătul, care bate din sector estic şi Austrul, care bate din sectorul vestic. Acestea 

bat cu o frecvenţă medie anuală de 18,7-18,8% (Caracal) şi o viteză medie anuală de 2,5 m/sec. 

Solul predominant este brun – roscat, usor nisipos, fiind favorabil culturilor agricole iar teritoriul se incadrează 

in aria cu umiditate suficienta.  

Sub aspect hidrologic, apele freatice sunt cantonate la adamcime mai mare pe platourile interfluviale, mijlocie 

pe podul teraselor dinspre Olt si mica in depozitele deluviu-coluviale de versant sau in cele aluviale de lunca. In 

general, apele din acest teritoriu sunt de calitate mijlocie-superioara. 

Teritoriul este traversat de la nord la sud de râul Olt, pe care se situează lacurile de acumulare Ipoteşti şi 

Drăgăneşti. De la vest la est teritoriul este traversat de apele râului Olteţ care este afluentul râului Olt. 

Vegetatia teritoriului GAL- „LA NOI ÎN SAT”  este caracterizata printr-o varietate de specii: 

Vegetatia lemnoasa, care este dominata de girnita (Quercus frainetto). Diseminat se intalnesc stejarul 

(Quercus robur), gorunul (Quercus petrea ssp. dalechampii), carpenul (Carpinus betulus), salcamul (Robinia 

pseudocacia), paltinul de camp (Acer platanoides), ulmul de camp (Ulmus minor), parul paduret (Pyrus pyraster), 

marul paduret (Malus silvestis), paducelul (Crataegus monogyna), artarul tataresc (Acer tataricum), cornul (Cornul 

mas), sangerul (Cornus sanguinea) si alte specii de diverse esente moi sau tari. 



 
  

 

Vegetatia ierboasa, este este reprezentata de numeroase specii, mai frecvente fiind: mierea ursului 

(Pulmonaria officinalis ssp. officinalis), paiusul stepic (Festuca valesiaca), iarba deasa (Poa nemoralis), firuta (Poa 

pratensis), bucatelul (Agrostis canina), aliorul (Euphorbia cyparissias), vitelarul (Anthoxanthum odoratum), maturile 

(Centaurea phrygia), margica (Melica uniflora), sor cu frate (Melampyrum bihariense), spalacioasa (Senecio 

vernalis), vinarita (Asperula odorata), fragii de camp (Fragaria viridis), capsuni de camp (Fragaria moschata), 

hatmatuchiul magarului (Torilis arvensis), mazarichia de padure (Vicia sylvatica), ochiul boului (Chrysanthemum 

leucanthemum), tataneasa (Symphytum ottomarum), trestia de camp (Calamagrostis epigeios), cerentelul (Geum 

urbanum), obsiga (Brachypodium silvaticum), cucuta de padure (Galium schultesii), iarba moale (Stelaria holostea), 

cioroiul (Inula germanica), balbisa (Stachys silvatica), vascul de stejar (Loranthus europaeus), calcea calului (Cantha 

palustris), floarea Pastilor (Anemone nemorosa), napraznicul (Geranium robertianum), coltisor (Dentaria bulbifera), 

margelusele (Lithosperum purpureo-caeruleum), potchivnicul (Asarum europaeum), rotunjoara (Glecoma hederacea 

ssp hirsuta), leurda (Allium ursinum), galbasoara (Lysimachia numularia), bubericul (Scrophularia nodosa), sovarul 

(Carex silvatica), rogozul (Carex tomentosa), Carex divulsa, soparlita (Veronica spicata ssp. orchidea), trei rai 

(Hepatica nobilis), nu-ma-uita (Myosotis silvatica), coada mielului (Verbascum phoeniceum), ciubotica cucului 

(Primula officinalis), clopotei (Campanula persicifolia), orastica (Lathyrus niger), crucea pamantului (Heraclleum 

sphondylium) etc. 

Din punct de vedere a faunei intalnim mamifere: vulpea (Vulpes vulpes si caprioara (Capreoles capreoles); 

reptile: serpi, soparle si gusteri; pasari: ciocarlia de padure (Lullul arborea pallida), potarnichea (Perdix perdix), gaita 

(Gurulus glandarius), sturzu cantaor (Turdus philamelles), ciocanitoarea, pitigoiul, etc. In fauna piscicola, 

predominant este bibanul, carasul si crapul. 

Valoarea patrimoniului natural al României este recunoscută la nivel naţional şi internaţional prin protejarea 

celor mai reprezentative zone şi includerea acestora în reţeaua naţională de arii naturale protejate sau în cadrul altor 

reţele internaţionale de arii naturale protejate constituite în baza unor convenţii sau tratate la care ţara noastră a 

aderat.Protecţia, conservarea şi ameliorarea calităţii mediului, incluzând conservarea habitatelor naturale, a florei şi 

faunei sălbatice sunt probleme de interes public major, având în vedere că, aşa cum este recunoscut în toată lumea, 

componentele diversităţii biologice care formează capitalul natural asigură cea mai mare parte a produselor, 

bunurilor şi serviciilor necesare societăţii, fiind suportul fundamental al unei dezvoltări durabile.  

Teritoriul de intervenţie al GAL LA NOI IN SAT”  conţine zone cu regim de arii naturale protejate ca situri de 

importanţă comunitară precum şi ca arii de protecţie specială avifaunistică, ca părţi integrante ale reţelei ecologice 

europene Natura 2000 în România. 

Situri de importanţă comunitară: 
Tabelul 8 

Numele zonei  Localizare  
Suprafaţa  

în ha 
 

Caracteristici principale (clasificarea directivelor privind 
Habitate  şi Păsări) 

ROSCI0168 Pădurea Sarului 

             Bobiceşti 
Găneasa 

Morunglav 
Pleşoiu 

 
 

 
!087,38 

1188,39 
3850,2 
50,52 

Păduri balcano-panonice de cer şi gorun  
Arborete de gârniţă, cer şi gorun, pure şi în amestec, cu vârsta 

medie de 60 ani, consistenţă plină, care creează un habitat propice pt 
foarte multe specii de animale sălbatice, şi o floră specifică. Cerambyx 
cerdo, Lucanus cervus, Morimus funereus 

Sursa: A.P.M.  Olt – Adresa nr.1954 /13.03.2012 
 



 
  

 

 
             Tabelul 9 

Numele zonei 
Localizar

e 
Suprafa
ţa 

în ha 

Caracteristici principale (clasificarea 

directivelor privind Habitate şi Păsări) 

ROSCI0266 Valea Olteţului 

 
 

Bârza 
 

Voineasa 

 
 
117,35 
 
458,2 

Sectorul propus ca SCI este neafectat antropic, in cea mai mare 

parte a luncii naturale a Olteţului. Olteţul se varsă în Olt, in lacul de 
acumulare Drăgăneşti, între localităţile Fălcoiu şi Cioroiu. Lunca 
inferioară păstrează aspectul natural al râului, cu maluri neconsolidate 
de beton, abrupte, spălate de curenţi, mărginite din loc în loc de 

zăvoaie de plopi, sălcii sau pâlcuri de arini, şi tot în acest sector se 
formează insule de nisip invadate de vegetaţie pioneră, iar pe ultimi 
Km, albiile sale au fost  indiguite, în albie formându-se zone 
mlăştinoase ocupate cu vegetaţie specifică acestui tip de habitat.  

Sursa: A.P.M.  Olt – Adresa nr. 1954 /13.03.2012 

Componentele valoroase ale teritoriului ariei naturale protejate ROSCI0168 sunt in primul rand de ordin 

stiintific: botanic, zoologic, istoric, dar exista si elemente peisagistice care pot fi valorificate prin activitati de turism. 

Tipurile de habitate prezente în sit sunt păduri balcano-panonice de cer şi gorun, iar în ce priveşte specii de 

nevertebrate enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE, Cod Specie Populaţie: 1089 Morimus 

funereus ; 1088 Cerambyx cerdo ; 1083 Lucanus cervus.  

Teritoriul ariei naturale protejate ROSCI0266 este alcătuit din: Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba. 

Specii importante de floră şi faună : 

 Sabanejewia romanica 

 Iris pseudacorus 

 Nuphar lutea 

Situl de protecţie specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior : 
                  Tabelul 10 

Numele zonei  
Localiza

re 

Suprafaţa  
în ha 

 

Caracteristici principale (clasificarea directivelor privind Habitate  şi Păsări)  

ROSPA0106 Valea 
Oltului Inferior 

 
 
 
 

Găneasa 
 

Pleşoiu 

 
 
 
 

113,18 
 
606,24 

Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife 
International: C1, C2, C3, C4, C6. Acest sit  gazduieste efective importante ale unor specii 
de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din 
anexa 1 a Directivei Pasari: 14 b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele 

Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 81 c) numar de specii periclitate la nivel 
global: 2 Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Aythya nyroca 
Ciconia ciconia Ixobrichus minutus Burhinus oedicnemus Coracias garrulus Mergus 

albellus Cygnus cygnus Phalacrocorax pygmeus Philomachus pugnax Situl este important 
pentru iernat pentru urmatoarele specii: Pelecanus crispus Mergus albellus Cygnus 
cygnus Phalacrocorax pygmeus Anser albifrons toate speciile de raţe In perioada de 
migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil 

canditat ca sit  RAMSAR 

Sursa: A.P.M.  Olt – Adresa nr. 1954 /13.03.2012 

 
 

CRITERII DE SELECŢIE 

CS1.3   Teritoriu care cuprinde zone sărace/defavorizate, zone Natura 2000, zone cu valoare naturală ridicată 

(HNV), zone afectate de restructurare industrială* 

 ZONA NATURA 2000 –  

ROSPA0106 Valea Oltului Inferior 

ROSCI0266 Valea Olteţului  
ROSCI0168 Pădurea Sarului  

 GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ”LA NOI IN SAT” 
îndeplineşte 

CRITERIUL DE SELECŢIE 1.3  



 
  

 

1.5 Patrimoniu arhitectural și cultural 

O strategie a patrimoniului arhitectural si cultural ar trebui să includă o cât mai generoasă definire a 

dimensiunii culturii şi patrimoniului, astfel încât toţi cei interesaţi, precum şi organismele active din domeniul 

cultural sau patrimonial, publice sau private, să-si poată regăsi domeniul propriu de activitate şi modalitatea de a şi-l 

păstra sau îmbunătăţi. O astfel de strategie trebuie să contribuie la generarea de performanţe crescute în cadrul 

operaţional al managementului patrimoniului cultural precum şi la creşterea calităţii sectorului patrimonial prin 

investiţii durabile în conservare, training şi management al siturilor. 

Cultura este un factor fundamental al vieţii sociale pentru ca: 

 dezvoltă potenţialul intelectual la nivel naţional şi capitalul uman în special; 

 creează, prin afirmarea diversităţii culturale, o societate deschisă şi conştientă de valoarea celuilalt; 

 este mediu al integrării sociale; 

 este esenţă a identităţii naţionale; 

 este fundamentală pentru cooperarea şi comunicarea interumană; 

 este mediu al transformării sociale (mentalitate); 

 reduce disparităţile economice între diferite categorii sociale; 

 este o dimensiune a civilizării şi civilizaţiei. 

Ca factor al dezvoltării economice, cultura determină: 

 creşterea calităţii vieţii şi atragerea de investiţii; 

 dezvoltarea activităţilor turistice; 

 crearea unor noi pieţe de muncă; 

 crearea unor industrii culturale; 

 dezvoltarea economică prin relaţia sa cu capitalul social; 

 definirea funcţiilor economice ale unei regiuni; 

 favorizarea migraţiei capitalului uman spre diferite regiuni 

 

Aderarea României la Uniunea Europeană aduce cu sine şi o responsabilizare deosebită a factorilor decizionali 

la nivel naţional în ceea ce priveşte patrimoniul cultural, parte integrantă a patrimoniului cultural european.  

În acest context se poate vorbi de o dimensiune mai vastă a patrimoniului cultural implicând, dincolo de 

prezervarea acestuia, politici speciale de promovare şi receptare, de creaţie şi afirmaţie culturală. Astfel, în noul 

context geo-politic, politicile şi strategiile naţionale sunt în strânsă legătură cu politicile formulate la nivel european, 

ele nefiind izolate de politicile economice sau sociale. 

Deşi lipsit de o tradiţie în spaţiul nostru naţional, rolul important jucat de ONG-urile implicate în sfera 

patrimoniului cultural sau instituţiile de profil locale nu trebuie neglijat. 



 
  

 

 

          Biserica din comuna Pleşoi 

În acest context GAL LA NOI IN SAT  doreşte a avea un rol important şi în atragerea şi apoi creşterea rolului 

oferit unor astfel de stakeholderi. Astfel, se va acorda o deosebită importanţă grijii şi conservării resurselor  culturale, 

incluzând lacasele de cult, conacele, siturile şi peisajele şi va atrage atenţia asupra importanţei folosirii resurselor 

culturale într-un mod durabil şi echilibrat vizând moştenirea patrimonială destinată generaţiilor de mâine.  

Participarea activă a tuturor actorilor implicaţi, de la nivel public sau privat, va căuta să asigure implementarea 

masurilor destinate conservarii si valorificarii patrimoniului cultural si arhitectural. 

Evaluarea stării de conservare, protejare, punere în valoare a patrimoniului cultural al zonei GAL LA NOI IN 

SAT   a identificat mari disfuncţii şi vulnerabilităţi în domeniul patrimoniului. 

Cauzele care generează disfuncţii şi vulnerabilităţii, pe categorii, în domeniul patrimoniului sunt urmatoarele: 

 neştiinţa şi nepăsarea autorităţilor, absenţa voinţei politice, proasta gestionare a patrimoniului de 

către autorităţi; 

 lipsa de educaţie, nerespectarea legislaţiei; 

 imprecizia inventarului şi evidenţei patrimoniului arhitectural; 

 intervenţii neavizate; 

 lipsa fondurilor pentru sprijinirea proprietarilor; 

 lipsa personalului de control din instituţiile publice şi lipsa specialiştilor. 

De aceea, abordarea diagnosticului GAL LA NOI IN SAT” porneste de la ideea că patrimoniul este un factor 

important pentru păstrarea identităţii valorilor culturale şi patrimoniale, de dezvoltare durabilă, coeziune şi 

incluziune socială, cu atât mai mult cu cât România a devenit stat membru al Uniunii Europene.  



 
  

 

 

    Imagine din comuna Pleşoiu 

 

Pastrarea nealterata a patrimoniului cultural si arhitectural si valorificarea acestuia se poate realiza numai dacă 

între investiţiile guvernamentale, pe de o parte şi contribuţiile semnificative ale consiliilor locale, entităţi religioase, 

organizaţiilor de voluntariat şi ale sectorului privat, pe de altă parte, va dezvolta o simbioză benefică patrimoniului 

cultural românesc. 

De aceea scopul oricarei politici referitoare la patrimoniul cultural si arhitectural trebuie sa fie orientat catre 

accesul nemijlocit al oamenilor la viaţa culturală, respectiv, la valorile patrimoniale regionale. 

 

        Monumentul Eroilor din comuna Bobiceşti 

 



 
  

 

Activităţile şi acţiunile propuse de GAL LA NOI IN SAT”sunt în beneficiul patrimoniului cultural şi 

arhitectural si constituie factor de sensibilizare a publicului şi de educaţie culturală a tineretului. 

 

Şansa obţinerii acestui deziderat nu este alta decât promovarea unui program conjugat de percepere a valorilor 

patrimoniului cultural si arhitectural, care să adreseze publicului valori ale  

 

patrimoniului cultural naţional, atât din categoria valorilor culturale ale monumentelor istorice, cât şi din cea a 

patrimoniului cultural mobil sau a patrimoniului cultural imaterial, de care nu pot fi separate. 

 

Biserica din comuna Bobicesti 

Astfel se pot genera efecte economice şi sociale pe termen scurt, dar mai ales pe termen lung prin educarea şi 

formarea cultului pentru valorile culturale reale ale patrimoniului cultural si arhitectural. 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

                Biserica Leoteşti – comuna Bobiceşti 

 

Monumentele istorice  existente pe teritoriul GAL sunt prezentate în continuare : 

                      Tabelul 11 

Cod LMI Denumire Localitate Datare 

OT-I-s-B-08486  Aşezarea fortificată de la Braneţ 
sat BRANEŢ; comuna 

BÂRZA "Piscul Rusului. 

Perioada de 
tranziţie 

la epoca 

bronzului, 

Cultura Coţofeni 

OT-I-s-B-08506  Situl arheologic de la Găneasa 

sat GĂNEASA; comuna 

GĂNEASA-Vâlcea. 

 

Epoca bronzului 

timpuriu, 

Cultura Glina 

OT-I-s-B-08512  Situl arheologic de la Gropşani 
sat GROPŞANI; comuna 

VULPENI"Gura Gurgotei. 

Epoca bronzului 

timpuriu, 

Cultura Glina 

OT-I-s-B-08517  Aşezare fortificată "La Cetate.  

sat MĂRGĂRITEŞTI; 

comuna 

VOINEASA 

 

Latène,Cultura 

geto - dacică 

OT-II-m-B-08679  Biserica "Sf. Nicolae. 
sat BÂRZA; comuna 

BÂRZA 
1856 

OT-II-a-A-08808  Mănăstirea Călui 
sat CĂLUI; comuna 

CĂLUI 
1588 

OT-II-m-A-

08808.01 
Biserica "Sf. Nicolae. 

sat CĂLUI; comuna 

CĂLUI 
1588 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

Cod LMI Denumire Localitate Datare 

OT-II-m-A-

08808.03  
Arhondaric 

sat CĂLUI; comuna 

CĂLUI 
sec. XIX 

OT-II-m-B-08921  Biserica "Sf. Îngeri. 
sat CĂLUI; comuna 

CĂLUI 
1869 

OT-II-m-B-08809  Conac 
sat CĂLUI; comuna 

OBOGA 
sf. sec. XIX 

OT-II-m-B-08823  Biserica "Sf. Nicolae. 

sat COCORĂŞTI; comuna 

PLEŞOIU 

 

1812 

OT-II-m-B-08864.  Biserica "Buna Vestire 
sat DOBA; comuna 

PLEŞOIU 
1780 

OT-II-m-B-08918   Biserica "Sf. Gheorghe. 
sat GROPŞANI; comuna 

VULPENI 
1857 

OT-II-m-B-08930.  Biserica "Cuvioasa Paraschiva 
sat IZVORU; comuna 

GĂNEASA 
1862 

OT-II-m-B-08934 

238  
Casa Tâlvăneanu 

sat IZVORU; comuna 

GĂNEASA 
înc. sec. XX 

OT-II-m-B-08946.  Biserica "Sf. Voievozi 
sat MĂRGĂRITEŞTI; 

comunaVOINEASA 

1743,rezidită din 

temelie în 1907 

OT-II-m-B-08956 Ruinele casei Morunglav 
sat MORUNGLAV; 

comuna 

MORUNGLAV 

sec. XVII 

OT-II-m-B-08962   Biserica "Sf. Nicolae. 
sat OBOGA; comuna 

OBOGA 

1795,reconstruit

ă 1859 

OT-II-m-B-08963 

 
Conac 

sat OBOGA DE SUS; 

comuna OBOGA 

înc. sec. XX 

 

OT-II-m-B-08964 Biserica "Sf. Nicolae. 
sat OBOGA DE SUS; 

comuna OBOGA 

1808,adăugiri 

1846 

OT-II-m-B-09000.  Biserica de lemn "Sf. Ioan Botezătorul 
sat PRISEACA; comuna 

VULPENI 
1752,ref.1889 

OT-II-m-B-09002  Biserica "Sf. Împăraţi. 
sat RACOVIŢA; comuna 
VOINEASA 

 

        1779 

OT-II-m-B-09012   Biserica "Sf. Dumitru. 
sat RUSĂNEŞTI; comuna 

VOINEASA 

1837 

 

OT-II-m-B-09013. Biserica "Sf. Troiţă 

sat RUSĂNEŞTII DE 

SUS; 

comuna VOINEASA 

1784-1785 

OT-IV-s-B-09107  Cimitirul cu cruci şi stâlpi de lemn 
sat IZVORU; comuna 

GĂNEASA 
sec. XIX - XX 

753 OT-IV-m-B-

09109 
Cruce de piatră 

sat OBOGA MIJLOC; 
comuna 

OBOGA 

 

În curtea 
bisericii "Sf. Nicolae" 

sec. XIX 

OT-IV-s-B-09113  Cimitirul de troiţe 
sat ROMÂNĂ; comuna 

OBOGA 
 

          Sursa: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale OLT-Adresa nr.53/28.03.2012 
 
 
 



 
  

 

Biserica „Cuvioara Paraschiva” („Cepturoaia”)- Iancu Jianu 
 

 

 

     
 
 

 Localitatea Iancu Jianu de astazi – Cepturoaia pâna la începutul veacului al XVIII-lea, a fost stapanita de 

puternica familie a Buzestilor. S-a statornicit aici în îndepartate vremuri ale secolului al XV-lea, un oarecare Duduc 

venit din partile Gorjului. 

          Lui Duduc i se spunea si „Buzea”, porecla atribuita faptului ca avea buza de jos mai groasa decât a altor 

semeni ai sai. Porecla nu l-a deranjat nici pe el, nici pe urmasii lui, fiind adoptata ca anume de familie, transformata 

apoi în renume de rezonanta istorica. 

          Descendentii lui Duduc au fost fratii: Dimitrie Buzea Pârcalabul, Vlad Buzea – banul si Badica Buzea – 

spatarul, cei care, în anul 1516, în zilele de stralucita domnie a lui Neagoe Basarab, au pus temelia si au început 

zidirea Manastirii „Caluiul”, harazita sa le fie loc de refugiu si adapost pentru ceasuri grele si necropola a familiei. 

          Pozitia sociala a lui Dimitrie pârcalabul i-a permis sa ridice pe a sa cheltuiala, înainte de 1516, la 

Cepturoaia (Iancu Jianu azi), în partea de rasarit a culei sale cu ograda bolovanita, o mare si rezistenta biserica. Satul 

pe vremea aceea avea o alta biserica, dar fiind mica facuta din lemn, probabil devenise neîncapatoare si prezenta si o 

mare nesiguranta putând fi usor incendiata de cetele de turci sau tatari, care în incursiunile lor pradalnice se abateau 

si prin aceste locuri.  

Dorind sa-si apropie satul, pentru a se putea organiza si conduce mai bine apararea în cazuri de atac, Dimitrie 

pârcalabul, om cu stare materiala stralucitoare prin partile locului, a cerut mesterilor sa faca o zidire deosebita ca 

aspect si durabilitate. Conceputa si zidita în forma de corabie, biserica aceasta are o lungime de 24 m si latimea de 6 

m, proportia între lungime si latime fiind de 1/4. 

          Interiorul acestui monument istoric si de arhitectura cuprinde 4 încaperi: tinda, pronausul, naosul si 

altarul. Ca proportii, dupa cum afirma V. Draghiceanu si Vasile Dragut, pe baza unor ample cercetari, biserica 

„Cuvioasa Paraschiva” Cepturoaia este cea mai mare biserica de sat din câte s-au zidit în secolul al XVI-lea în toata 

http://www.olt.djc.ro/Public/ObiectiveCulturaleImg.aspx?ID=5321


 
  

 

Tara Româneasca. De asemenea, este unica zidire de acest fel, din veacul respectiv cu pridvorul închis. Atât zidurile 

exterioare, cât si zidurile ce despart pridvorul de pronaus depasesc ca grosime 1 m. 

          În anul 1930, a fost refacut soclul si o parte din mobilier. În 1941, dupa cutremurul din 1940, biserica a 

fost consolidata printr-un sistem de tiranti longitudinali si transversali, unii îngropati, altii aparent. Astazi, lacasul 

este destul de solid însa necesita lucrari de restaurar. 

Descrierea traselului care poate fi folosit pentru a ajunge la obiectiv : 

Slatina-Ganeasa-Bals-Oboga-Calui-Iancu-Jianu / DN 65 - DJ 643 

MÃNÃSTIREA CÃLUI 

 
  

                  

 

 

 
TRADIŢII, OBICEIURI ŞI MEŞTEŞUGURI 

 
 

Spatiul rural al GAL LA NOI IN SAT”  este important atat datorita potentialului agricol ridicat, cat si a 

valoarilor cultural-etnografice si prin obiectivele de patrimoniu localizate in acest mediu. In conditiile in care 

resursele subsolului, traditia industriala si gradul de urbanizare sunt limitate, principalul potential de dezvoltare al 

zonei este legat de mediul rural. In aceste conditii, strategia de dezvoltare a GAL LA NOI IN SAT”  isi propune sa 

pastreze linia de evolutie actuala si sa valorifice potentialului rural, natural si etno-cultural al zonei, prin dezvoltarea 

si cresterea valorii adaugate prin abordarea inovativa a turismului, agriculturii, industriei alimentare si diversificarii 

economiilor rurale. 

Cresterea valorii adaugate in aceste sectoare traditionale – intensive in forta de munca, dar mai putin intensive 

in capital si tehnologie – in conditiile unei competitii acerbe pe plan european pe aceste piete, depinde insa de crearea 

unei imagini de marca a “produsului cu o serie de caracteristici clare, usor de recunoscut de consumator si care sa 

http://www.olt.djc.ro/Public/ObiectiveCulturaleImg.aspx?ID=529
http://www.olt.djc.ro/Public/ObiectiveCulturaleImg.aspx?ID=531


 
  

 

creeze asocieri pozitive cu specificul zonei care sa determine grupul-tinta vizat sa prefere respectivele produse altor 

produse alternative, si sa il determine sa plateasca un pret adecvat. 

In acest sens, o importanta deosebita trebuie acordata definirii imaginilor de marca, atat pentru produsele 

turistice cat si pentru produsele agricole, alimentare de origine, traditionale garantate. Acest proces de construire a 

imaginilor de marca trebuie abordat integrat deoarece produsele agricole, alimentare de origine, traditionale pot fi 

valorificate drept atractii turistice, iar influxul de turisti din zone puternic urbanizate sau din Europa poate constitui 

un excelent canal de comercializare a produselor agricole, alimentare de marca.  

In acest context, revitalizarea si exploatarea comerciala a mestesugurilor traditionale, a produselor traditionale 

urmeaza aceeasi logica de integrare mutual benefica in raport cu dezvoltarea turismului ca si pentru produsele 

agricole, alimentare. 

Mai mult, mestesugurile traditionale pot constitui – in masura in care sunt integrate in circuite comerciale – 

excelente vehicule pentru diversificarea economiilor rurale dependente de agricultura, contribuind astfel la cresterea 

veniturilor populatiei rurale si la stabilizarea acesteia, precum si ca modalitati cu valoare adaugata ridicata de 

valorificare a produselor agricole locale. 

Aceste caracteristici demografice creeaza premisele necesare pentru o buna dezvoltare a turismului rural si 

etnografic, care sa valorifice: 

 forta de munca disponibila in mediul rural; 

 modul de viata traditional bine conservat; 

 mentinerea unor activitati agricole traditionale in gospodariile taranesti, in conformitate cu cerintele 

bunastarii animalelor si in buna masura ecologica (dar fara a fi certificate ca atare inca); 

 existenta unor produse alimentare traditionale de inalta calitate specifice zonei, care insa nu sunt 

protejate prin marcile europene garantate, sunt insuficient promovate si sunt rareori comercializate in 

afara judetului; 

 diversitatea etnografica, reunind traditiile diferite existente in zona, festivalurile folclorice care 

marcheza intreg parcursul anului, dar cu o concentrare ridicata in sezonul estival, cel mai propice de 

altfel pentru turismul rural, si cu o a doua intensificare in perioada sarbatorilor de iarna, care pot 

constitui prime surse de atractie pentru turisti in zonele respective, daca vor beneficia de o 

promovare adecvata; 

 mestesugurile inca vii, care – daca vor fi integrate cu activitatea turistica si vor beneficia de sprijin 

prin PNDR pentru orientarea catre comercializarea pe plan local –pot contribui semnificativ atat la 

cresterea cheltuielii pe turist (prin oferirea unor produse/suveniruri locale suplimentare) si la 

cresterea atractivitatii festivalurilor, targurilor traditionale, cat si la extinderea duratei sejurului 

turistic, daca ar fi valorificate prin organizarea de tabere, scoli de vara, cursuri de scurta durata, 

ateliere de creatie deschise turistilor.  

Organizarea unor astfel de tabere, cursuri, ateliere de mestesuguri traditionale poate fi optimizata prin 

organizarea unor spatii adecvate (de exemplu prin identificarea, reabilitarea si amenajarea unor cladiri dezafectate 



 
  

 

reprezentative pentru specificul arhitectonic al zonei), prin promovarea externa (inclusiv prin internet) focalizata 

catre statele europene puternic urbanizate, industrialízate. 

 

Orientarea catre agro-turism se confrunta insa – alaturi de necesitatea unei mai bune diseminari a standardelor 

specifice si a unei promovari clare a ofertei specifice – cu o serie de provocari ridicate de cadrul legal incoerent 

referitor la acest tip de turism (in special referitor la securitatea alimentara). 

 

O imagine generală asupra tradiţiilor, obiceiurilor şi meşteşugurilor specifice terittoriului ocupat de GAL LA 

NOI IN SAT”  este prezentată în cele ce urmează : 

 

                   Tabelul 12 

 

Nr. 

Crt. 

Localitatea Obiceiuri, 

Sărbători şi 

Tradiţii locale  

Meşteşuguri 

specifice  
Ansambluri 

folclorice, 

Tarafuri, Grupuri 

vocale  

Festival

uri 

1 Bârza Zilele Pan 
Vizirescu. 

   

2 Bobiceşti „Sfântul Ilie“ 
Bâlciul anual. 

   

3 Călui   Împletituri 
papură, Încondeierea 
ouălor. 

  

4 Iancu Jianu   Prelucrarea 
lemnului. 

Taraf.   

5 Morunglav Întâlnire cu fii 
satului. 

  Ans. Folcloric, 
Olteţul“, 
Taraf. 

 

6 Oboga   Încondeierea 

ouălor, Ceramică. 
   

        Sursa: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale OLT-Adresa nr. 53/28.03.2012 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

CĂLUŞUL DE RUSALII 

                             

Calusul este un dans care se joaca in timpul sarbatorii Rusaliilor(rusalii=spirite rele feminine), scolpul acestuia 

fiind de a apara de influente negative oameni, vite si recolte, dar si acela de  a vindeca. Acest dans a fost descris 

pentru prima oara in vremea lui Dimitrie Cantemir. 

Dintre toate vetrele cu specific căluşăresc  din ţară, Oltul este, de departe, cel mai bine reprezentat judeţ. Puţine 

sunt localităţile care nu şi-au crescut în timp cete de căluşari. 

Cele mai importante vetre căluşăreşti din judeţul Olt, concentrate pe văile unor ape, sunt localităţile: 

Vitomireşti, Leleasca, Poboru, Coloneşti, Scorniceşti, Teslui, Oporelu, Optaşi-Măgura, Sârbii-Măgura, Priseaca, 

Curtişoara, Cârlogani, Morunglav, Valea Mare, Perieţi, Potcoava, Schitu, Movileni, Icoana, Şerbăneşti, Vălcele, 

Izvoarele, Mărunţei, Stoicăneşti, Radomireşti, Crăciunei, Dobrun, Osica de Sus, Osica de Jos, Brâncoveni, Cezieni.  

Ritualul Căluşului Românesc este înscris pe Lista Capodoperelor ale Patrimoniului Imaterial al Umanităţii 

alcătuită de UNESCO. 

Despre acest obicei s-a scris şi se va mai scrie încă mult timp de aici încolo fără a se reuşi a se epuiza subiectul, 

rămânând întrebări, neelucidate încă, legate de provenienţa lui, de vechime, de originile sale, etc.  

Dansul căluşăresc are particularităţi care-l definesc de la o localitate la alta, fie că e vorba de figurile pe care le 

execută căluşarii, fie că e vorba de obiceiul dezgropării steagului, depunerii jurământului sub steag, fie că se joacă 

cu, sau fără mut, al îngropării steagului sunt doar câteva din elementele care fac diferenţele dintre  cetele căluşăreşti 

ale localităţilor judeţului Olt. 

Steagul căluşarilor (o prăjină lungă), are legat în vârf un prosop ţesut în casă, legături de usturoi, pelin, foi de 

nuc, busuioc, spice de grâu. 

Căluşul are o multitudine de semnificaţii rituale: de fecunditate, de fertilitate, de vindecare de luatul din căluş, 

de alungare a spiritelor rele şi multe altele. 

În cele trei zile (de duminică până marţi), cât se joacă căluşul, nu se munceşte nici în ogradă nici la câmp, 

existând pericolul luării din căluş. 



 
  

 

Când se pleacă cu căluşul prin sat, de regulă, primul joc se face într-o intersecţie, în anumite localităţi, în altele 

primul joc se face la cimitir, după care se pleacă prin sat şi nu se intră decât acolo unde gospodarii lasă poarta larg 

deschisă pentru ai primi. 

Sunt localităţi în care la sfârşitul dansului, se joacă „hora căluşului“ în care se prind lângă căluşari toţi cei 

prezenţi, iar cei cu copii mici îi dau căluşarilor să-i joace în horă pentru a fi feriţi de boli. 

Pentru fiecare evoluţie în curtea gospodarilor, membri cetei de căluşari, sunt recompensaţi de gazdă cu bani.  

La sfârşitul celor trei zile în care căluşarii au bătut toate uliţele satelor, se îngroapă căluşul într-un loc numai de 

ei ştiut, prin tăierea steagului şi îngroparea acestuia, până la anul şi se dezleagă membri cetei de căluşari de 

jurământul făcut. 

Fiecare vatră căluşărească are particularităţile ei în abordarea acestui obicei, particularităţi pe care le păstrează 

cu sfinţenie, ele fiind emblema autenticităţii stilului inconfundabil care face diferenţa. 

 

ÎNTÂLNIRE CU FII SATULUI 

La majoritatea localităţilor din judeţ s-a împământenit obiceiul ca o dată pe an, de regulă atunci când se 

împlinesc un anumit număr de ani de la prima atestare documentară a localităţii, să fie chemaţi la vatra satului toţi cei 

risipiţi prin lume, pentru a sărbătorii evenimentul. 

Tot cu acest prilej se acordă titluri de cetăţeni de onoare pentru cei cu merite deosebite şi care prin aportul 

dumnealor au dus faima localităţii, se acordă diplome: veteranilor de război, cuplurilor care au trecut împreună de 

cincizeci de ani de căsnicie, sportivilor, elevilor cu rezultate la olimpiadele judeţene, naţionale şi internaţionale, etc.  

Sărbătoarea se încheie în fum de mici, pastramă, frigărui, stropite din belşug cu bere, suc şi voie bună, de care 

se fac răspunzători ansambluri folclorice din localităţi limitrofe, sau dimpotrivă ansambluri şi artişti consacraţi, ce 

întreţin atmosfera de sărbătoare până înspre cumpăna nopţii. 

Acelaşi caracter îl au şi celelalte sărbători: a teiului,  cireşului,  nucului, rozelor, bujorului, secerişului, 

lubeniţei, pâinii, etc., cu mici particularităţi, cum ar fi cazul sărbătorii lubeniţei de la Văleni, unde are loc şi un 

concurs dotat cu premii, al celor mai mari şi coapte lubeniţe precum şi al clor mai mici şi de asemenea coapte 

lubeniţe, în rest totul se întâmplă cam după acelaşi tipic. 

Cea mai vitregită dintre toate aceste sărbători este de departe cea de la Scorniceşti, care la începuturi a avut un 

caracter agrar, cu obiceiuri legate de arat, semănat, secerat, etc., dar care a degenerat şi s-a transformat într-o 

sărbătoare folclorică şi atât. 

 

IGNATUL – TĂIEREA PORCULUI 

Obicei de sacrificare a porcului. Fiecare familie, după ce a fost săvârşit actul de sacrificare, capul familiei, într-

un ritual devenit obicei, îi prinde pe cei mici  şi le face din sângele animalului sacrificat o cruce cu degetul, pe frunte, 

bărbie şi obraji, ceea ce semnifică sănătate şi să fie roşu ca sângele  porcului sacrificat, sau sunt prinşi şi încălecaţi pe 

porc înainte de a se începe pârlirea, pentru a fi graşi aşa cum este porcul. Înainte de a se începe pârlitul propriu zis, 

gazda serveşte pe toţi cei care au participat la tăiere cu ţuică fiartă.  



 
  

 

După pârlirea cu paie şi spălarea cu apă fiartă, se curăţă cu lama cuţitului apoi când este suficient de curat i se 

taie picioarele, stângul faţă, dreptul spate şi dreptul faţă, stângul spate, apoi se practică pe ceafa porcului în spatele 

urechilor sub formă de cruce o tăietură pe care se presară sare, urmată de urarea „să-l mâncaţi sănătoşi“, se taie şi 

căpăţâna plecând cu tăietura de la crucea tăiată de pe spate, apoi se tranşează şi când totul s-a terminat are loc aşa 

zisa „pomana porcului“. 

 

DATUL LA GRINDĂ 

Are loc în prima zi a anului nou, când nepoţii (copiii mici) se duc însoţiţi de părinţi,  la moşi cu plocon. Moşul 

pune în pat un topor sau un vătrai(simbolizând urarea de acreşte tare ca fierul din care este făcut toporul sau vătraiul), 

pe care se suie ţinând în braţe nepoţelul, iar moaşa ţine deasupra capului nepoţelului un covrig de care este legată o 

panglică colorată, albastră dacă este băiat şi albă sau roşie dacă este fetiţă, şi pe a cărui margine sunt înfipţi bănuţi de 

argint sau în lipsa acestora, monede autohtone. Moşul ridică nepoţelul de trei ori până la tavan atingând cu creştetul 

capului nepoţelului tavanul, urându-i de fiecare dată „’tâta mare“. Pe covrig mai poate fi legată cu fir roşu, şi o 

bancnotă sau mai multe funcţie de bunăstarea celui care este moş şi care automat îi revine nepoţelului. După 

săvârşirea acestui ritual, moşii şi nepoţii se aşează la masă, ospătându-se din bucatele aduse de nepoţi dar şi din cele 

pregătite de  moşi.  

   

TĂIATUL MOŢULUI 

Ritual care se practică de către naşi, atunci când finul mic împlineşte vârsta de un an. Dacă părul finului 

(fetiţelor nu li se taie  moţul, ci li se rupe turta) este mai mare, este împletit într-o codiţă cu o bentiţă roşie, este trecut 

prin mijlocul unui covrig şi este tăiat de deasupra acestuia, cu un cuţit bine ascuţit sau cu o foarfecă. Dacă este mai 

mic şi nu se poate împleti în codiţă se taie simbolic o şuviţă. Moţul astfel tăiat este aşezat cu grijă la un loc ferit   şi 

nu-i este arătat copilului decât atunci când acesta pleacă la şcoală  sau atunci când se căsătoreşte, pentru ai purta 

noroc în viaţă. Tot legat de tăiatul moţului se mai practică şi alegerea, simbolică de altfel, viitoarei meserii, sau 

bunăstarea viitoare a copilului punându-se pe o tavă diverse obiecte care au semnificaţii diferite (bani, carte, pix, 

pieptăn, oglindă, jucării, etc.) şi funcţie de ce va alege copilul acela va reprezenta simbolic norocul lui în viaţă.  

  

RUPEREA TURTEI 

Acest ritual se practică de către naşi, finei la împlinirea vârstei de un an. Turta făcută de naşi este ruptă în patru 

bucăţi, deasupra capului finuţei mici, şi împărţită celor prezenţi la ritual. Se procedează întocmai ca şi la luarea 

moţului, când finuţei îi sunt aduse pe otavă diverse obiecte pentru aflarea de asemenea simbolică, a norocului ce-i va 

călăuzi paşii în viaţă de la acel moment. 

 

 

CAPRA 

 Obicei practicat în seara de Crăciun când tinerii umblă cu capra prin sat pentru a căpăta bani. Capra este 

purtată de un flăcău mai ager în mişcări, care este acoperit cu o velinţă împodobită cu flori şi panglici de hârtie 



 
  

 

colorată, prinsă de un cap de capra din lemn şi care este împodobit cu coarne din lemn sau naturale, ce au prinsă între 

ele o oglindă, panglici multicolore, piele de oaie cu care este acoperită dând impresia de animal real, mărgele şi 

clopoţei. Ca personaje se mai disting; ţiganul, doctorul şi alţi trei însoţitori. 

  

SORCOVA 

 Obicei care se manifestă în prima zi după Anul Nou, când copiii de vârstă mai mică pleacă din casă în casă ( 

de obicei la rude) purtând o sorcovă făcută din flori multicolore din hârtie creponată prinse de un suport de lemn, 

făcând urări de sănătate pentru Anul Nou ce a venit, primind în schimb (în trecut primeau mere, nuci covrigi, etc.), 

iar în prezent, cel mai adesea bani. 

   

IROZII (VICLEIMUL, STELARII, CRAII) 

Manifestare dramatică ce reconstituie taina Naşterii Domnului Iisus Hristos, având ca protagonişti pe cei trei 

Crai; Baltazar, Melhior, Gaspar, pe împăratul Irod, un soldat, un păstor, şi pruncul divin. Manifestarea are loc în ziua 

de Crăciun. Trupa este alcătuită din tineri care au costume specifice rolurilor interpretate. 

  

PLUGUŞOR 

Tineri care în perioada sărbătorilor de iarnă colindă pe la casele oamenilor, (în prezent fără elementele 

consacrate vechilor obiceiuri: plug, buhai, etc.), primind pentru colindul lor în loc de tradiţionalii covrigi, nuci, mere; 

bani. Urările de belşug şi bunăstare sunt subliniate prin pocnetele bicelor cu „vârf de cânepă udată în zeamă de 

varză“ şi sunete- le clopoţeilor şi al talăngilor. 

  

STEAUA 

Obicei ce se practică în Ajunul Crăciunului, având ca scop vestirea Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos. 

Tinerii poartă o stea în cinci colţuri multicoloră pavoazată cu panglici multicolore. Cele cinci colţuri sunt amplasate 

în mod egal pe circomferinţa unui schelet de ciur de cernut mălai sau făină.  

 

FLORIILE 

Sărbătoare religioasă care se ţine cu o săptămână înainte de Paşte. În unele localităţi, credincioşii duc la 

biserică ramuri de salcie pentru a fi sfinţite, fiind date apoi de către preot tuturor celor prezenţi la slujbă, care odată 

întorşi acasă, împodobesc cu aceste ramuri porţile, icoanele, uşile de la casă de la grajdurile animalelor, pentru a fi 

ferite de boli şi de rele şi pentru a aduce belşug, bunăstare şi sănătate. 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

BOBOTEAZA 

 

 

 

Ziua de Bobotează este închinată purificării apelor de forţele malefice. În ziua de Bobotează, după liturghie, 

preotul şi enoriaşii fac o procesiune spre un lac, râu sau vreun izvor, pentru slujba de Sfinţire a apelor.  

Toţi românii creştin-ortodocşi se duc la biserică de Bobotează, pentru a lua apă sfinţită, atât de necesară pentru 

tămăduire si purificare. Se spune că de Bobotează se soroceşte vremea şi belşugul holdelor în următorul an, se 

deschide cerul şi vorbesc animalele. Se mai spune că apa sfinţită din acea zi are puteri miraculoase, că ea nu se strică 

niciodată, că apele rămân sfinţite timp de două până la şase săptămâni, timp în care nu se spală rufe în apă 

curgătoare. Cu apa sfinţită se stropesc vitele şi nutreţul lor, apoi fiecare gospodar bea câte puţin, pe nemâncate, 

pentru a-şi curăţa şi sfinţi sufletul. De Bobotează se pregătesc şi câteva produse specifice: piftia şi grâul fiert.  

 

PORTUL POPULAR OLTENESC 

 

 
 

Portul popular oltenesc, prin varietatea pieselor ce-l compun, al tehnicilor si materialelor folosite, al organizarii 

decorurilor pe suprafata pieselor si motivelor decorative utilizate reprezinta  unul din cele mai complexe domenii ale 

artei populare.  

http://otionline.byethost33.com/pc/?p=180


 
  

 

 Oltenia, zona etnografica cu o individualitate artistica de mare expresivitate, cunoaste o mare diversitate de 

tipuri de costume. Portul popular se deosebeste de la un tinut la altul.  

Portul popular din zona Romanati – Olt ocupa in ansamblul costumului un loc aparte prin trasaturile sale 

particulare, imbogatind repertoriul ornamenticii populare romanesti cu motive originale, de o deosebita valoare 

plastica. 

Portul femeiesc se incadreaza in tipologia costumului popular cu valnic al Olteniei si se compune din 

imbracamintea capului (carpa de borangic), camasa cu poale, valnic sau zavelci, catrinta, brau, bete, incaltaminte. 

Portul femeiesc se numara printre cele mai decorative din Oltenia. Invelitul capului apartine numai femeilor maritate, 

acestea isi acopera capul cu marama din borangic, ornamentata cu salbe si alesaturi realizate in procesul tesutului.  

Din ziua casatoriei femeia purta fes rosu, simplu sau cu un ciucure negru de matase asezat in crestetul capului 

si fixat cu ace lungi cu gamalie din sticla colorata. Marama de borangic se purta peste fes cu capetele lasate pe spate 

sau infasurat in jurul gatului, cu un capat pe spate si unul in fata. Camasa apartine tipului generalizat in portul 

femeiesc, cu foile drepte incretite in jurul gatului cusute cu matase visinie, uneori bleumarin unde drugul tiveste gura 

camasii, marginea manecii si a poalei.  

 

MEŞTEŞUGURI SPECIFICE 

 

Un mestesug bine cunoscut in judetul Olt este olaritul, aparut inca din neolitic si care avea sa detina in zona o 

inflorire fara seaman. Astazi mai sunt in Olt trei centre de olari: Oboga, Romana, Corbeni, care mai lucreaza 

ceramica smaltuita si nesmaltuita in forme si decoruri diverse. O parte din vase si-au pierdut utilitatea si sunt folosite 

pentru decor, astfel urcioarele de nunta cu forme de pasari, oameni si animale sau farfuriile intinse decorate cu pomul 

vietii, motiv specific centrelor de pe Valea Oltetului.  

Mestesugul olaritului avea in primul rand un rol practic, dar ceramica este folosita si in scop decorativ, in 

constructii sau pentru anumite ritualuri. Locuinta taraneasca cuprinde o varietate de vase de lut - oale, ulcioare, cani, 

strachini, chiupuri, blide, oale pentru tinut laptele, oale enorme in care se pregatea mancarea pentru sarbatorile 

religioase, vase pentru flori, statuete, fluiere, jucarii etc. 

 

                   Ceramica de Oboga 



 
  

 

În comuna Româna, aflată pe ruta dintre Balş şi Oboga, olăritul este practicat în câteva gospodarii iar cei mai 

cunoscuţi meşteri de aici sunt Ştefan Truşca şi Gheorghe Turcitu.  

Diferenţa dintre cei doi este reprezentată de faptul că primul are legături strânse cu muzeele locale şi cu cele 

din Bucureşti. Celălalt se mulţumeşte cu participarea la târguri de dimensiuni reduse.  

Ca şi la Oboga, la Româna mai activează alte câteva cuptoare ale meşterilor care practică olăritul “de 

subzistenţă”.  

 

Centrul de olari din Oboga este cel mai bogat reprezentat obiectual şi este renumit prin diversitatea formelor 

ceramice. Este vorba despre oţetarele cu brâie alveolate, putineiele, ulcioarele zoomorfe şi antropomorfe cu decor 

aplicat sub formă de şerpişori şi broscuţe, tăierele cu motive avimorfe, colorate în verde, brun, galben, la figurine şi 

ploşti.  

Ceea ce diferenţiază ceramica de Oboga de alte centre de olari este caracterul sculptural al formelor, 

capacitatea de a transpune, sub formă de simboluri plastice, vechi obiceiuri ilustrate, de tipurile de ulcior de nuntă 

sub formă de barză cu pui şi capete de copii aplicate pe corpul vasului. 

Ceramica de Oboga se caracterizează printr-un colorit în nuanţe de maro, verde, galben. Cele mai 

reprezentative forme sunt farfuriile cu motive florale (pomul vieţii, ghinda), zoomorfe (păunul, cocoş, peşte) dar şi 

celebrele ulcioare de nuntă, realizate exclusiv în această regiune.  

Epoca de maximă înflorire a centrului de la Oboga a fost sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al 

XX-lea. 

În Oboga se găsesc şi încondeietorii de ouă. Spre deosebire de modelele din alte zone ale ţării, ouăle decorate 

de Tudor Diaconeasa sunt pictate cu forme specifice numai zonei etnografice Oboga. Formele cele mai des întâlnite 

sunt: cocoşul, vulturul, peştele, frunza de jugastru, heruvinii, pânza de păianjen, pana de păun, calea rătăcita, fierul 

plugarului şi mărgăritarul. 

Atelierul său se află în curtea casei. Tudor Diaconeasa este solicitat şi apreciat de colecţionari pentru 

frumuseţea cromatică şi aspectul arhaic al ouălor încondeiate de el, vopsite în culori naturale obţinute din coji de 

arin, măr pădureţ sau petale de mac, după reţete şi metode moştenite din tată în fiu.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 
  

 

2. Economia locala 

2.1 Repartizare populatie i active 

 

În diagrama de mai jos este prezentată evoluţia numărului de salariaţi, din teritoriu, în ultimii cinci ani, pe 

domenii principale de activitate. Se poate observa că, în ceea ce priveşte numărul total al populaţiei active, s-a 

înregistrat un maxim în anul 2008 (1196 salariaţi), urmat de o uşoară scădere în anul 2010 (1054 salariaţi), sub media 

înregistrată în anul 2006 (1072 salariaţi), ca urmare a efectelor produse de criza economică.  

      Figura 6 

 

Elaborare proprie 
Sursa datelor:INS-Direcţia  de Statistică Olt – Adresa nr.607/15.03.2012 

 

Este evident că, în perioada analizată, sectorul care a înregistrat cel mai mare număr de salariaţi este sectorul 

de servicii, depăşind cu mult numărul populaţiei ocupate în sectoarele productive, adică sectorul industrial şi agricol, 

ceea ce demonstrează că sectorul public – administraţie publică, învăţământ, sănătate - a avut un rol semnificativ în 

furnizarea de oportunităţi  

de locuri de muncă. În prezent, ca urmare a contextului economic creat de criza mondială, şi acest sector a 

înregistrat un trend descendent.  

 

Sectorul de servicii, incluzând aici : transport si depozitare, hoteluri si restaurante, intermedieri financiare si 

asigurari, adminstratie publica si aparare, asigurari sociale din sistemul public, invatamant, sanatate si asistenta 

sociala, acopera o pondere mare a populatiei ocupate din aria teritoriala a GAL – „LA NOI IN SAT” şi în anul 2010,  

respectiv 78,65 % din totalul populatiei ocupate, după cum se poate observa din diagrama de mai jos.  



 
  

 

Numarul mic de persoane ocupate in agricultura in unele localitati demonstraza faptul ca agricultura se practica 

in mod individual, fiecare familie lucrand pamantul propriu. Practic fiecare este „angajatul” propriu al familiei sale.  

Sectorul industrial si de artizanat cuprinde populatia ocupată în special in industria prelucratoare, unde 

procentul de 7,02 % din totalul populatiei ocupate relevă numărul populaţiei ocupate în industrie existentă în 

localităţile : Iancu Jianu (30), Pleşoiu (26) şi Găneasa (14).  

Figura 7 

 

Elaborare proprie 
Sursa datelor:INS-Direcţia  de Statistică Olt-Anul 2010 – Adresa nr.607/15.03.2012 

 

Avand in vedere informatiile prezentate mai sus şi faptul că coeficientul de dependenta generală la nivelul 

anului 2010 este de 46,89 %, se demonstrează că la nivelul teritoriului GAL – „LA NOI IN SAT”, sarcina 

persoanelor active este mare si ca solutia îmbunătăţirii acestui coeficient ar fi crearea de locuri de munca in zona 

rurală. 
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2.2 Agricultura 

 
Teritoriul vizat dispune de o ofertă naturală deosebit de favorabilă pentru dezvoltarea agriculturii ca funcţie 

economică de bază. 

Din suprafaţa totală aferentă teritoriului de 62.113 ha, 41.099 ha o reprezintă suprafaţa agricolă, din care : 

32.867 ha teren arabil, 1.175  ha livezi şi pepiniere pomicole, 814 ha vii şi pepiniere viticole şi 5.996 ha păşuni.  

Agricultura teritoriului GAL „LA NOI ÎN SAT”  este recunoscută prin rezultatele obţinute de pe terenurile 

arabile. Principalele produse sunt: grâu, secară, orz, orzoaică, porumb, sfeclă de zahăr, cartofi, struguri, in, cânepă, 

soia, rapiţă . 

Şi zootehnia, este bine reprezentata în unele comune, de sectoarele de cresterea a bovinelor, porcinelor, 

ovinelor, caprinelor si păsărilor pentru carne si ouă. 

Dominanţa activităţilor agricole se datoreaza faptului ca teritoriul se află în mediul rural şi cea mai mare parte 

din acesta este teren agricol (66,17 %), dar o importanţă mare o are impactul favorabil al proprietăţii particulare 

asupra pământului. Cu toate acestea, în zona rurală se practică pe scară larga agricultura de subzistenţă.  

Un alt inconvenient ar fi fragmentarea proprietăţii şi greutatea cu care se realizează cooperarea între asociaţiile 

de proprietari care sunt constituite la dimensiuni care nu sunt în măsură să măreasca eficienţa şi productivitatea.  

Producţia şi productivitatea evaluează ceea ce s-a produs în sectorul primar şi pe baza lor se poate diagnostica 

poziţia şi direcţia acestui sector economic, marcat de numeroase transformări în perioada contemporană.  

Fărâmiţarea terenurilor agricole a afectat foarte mult productivitatea terenurilor. Impulsionarea prin oferirea 

unui sprijin financiar sau consultativ asociaţiilor de proprietari ar putea crea premisele reconfigurării fondului funciar 

şi exploatarea profitabilă a resurselor. 

Totodată apariţia unor unităţi de producţie competitive ar spori numărul angajaţilor din sectorul primar de 

activitate şi situaţia locurilor de muncă din spaţiul rural s-ar îmbunătăţi. 

 



 
  

 

 

STRUCTURA FONDULUI FUNCIAR LA NIVELUL TERITORIULUI GAL „LA NOI ÎN SAT”  

 

                    Tabelul 13 

Numele Localităţii 

Total 

fond 

funciar 

(ha) 

Suprafaţ

a agricolă 

totală 

(ha) 

din care: Păduri şi 

alte 

terenuri 

cu 

vegetaţie 

forestieră 

(ha) 

din 

care: 

Construcţii 

(ha) 

Drumu

ri şi căi 

ferate 

(ha) 

Ape şi 

bălţi 

(ha) 

Alte 

supra 

feţe 

(ha) 

Arabil 

(ha) 

Fâneţe 

(ha) 

Păşuni  

(ha) 

Vii şi 

pepiniere 

viticole 

(ha) 

Livez

i şi 

pepiniere 

pomicole 

(ha) 

Păduri 

(ha) 

BALDOVINEST
I 

2.160 1.549 1.304 89 137 18 1 473 473 40 62 16 20 

BARZA 2.347 2.040 1.935 0 53 52 0 117 117 72 53 49 16 

BOBICESTI 5.178 3.530 3.324 0 121 81 4 1.345 1.345 122 78 70 33 

CALUI 2.630 939 801 20 20 48 50 1.535 1.535 65 47 36 8 

DOBRETU 3.725 2.562 2.029 0 354 26 153 983 983 70 58 17 35 

GANEASA 5.659 4.232 3.710 0 327 85 110 1.005 1.005 148 155 72 47 

GAVANESTI 3.430 2.883 2.053 73 600 51 106 350 350 71 74 26 26 

IANCU JIANU 4.792 3.128 2.559 0 376 78 115 1.195 1.195 191 90 116 72 

MORUNGLAV 6.210 2.212 1.690 0 377 138 7 3.688 3.688 91 72 95 52 

OBOGA 1.739 1.064 843 0 10 60 151 528 528 57 38 34 18 

PLESOIU 5.052 4.137 3.467 0 450 55 165 279 279 258 173 100 105 

VOINEASA 4.582 3.235 2.775 0 375 37 48 802 802 108 133 145 159 

VULPENI 4.636 3.633 2.777 43 723 58 32 699 699 134 91 17 62 

MURGASI 9.973 5.955 3.600 22 2.073 27 233 3.520 3.520 220 124 17 137 

Total teritoriu 62.113 41.099 32.867 247 5.996 814 1.175 16.519 16.519 1.647 1.248 810 790 

%  100 66,17%  52,91%  0,40%  9,65%  1,31%  
1,89

%  
26,60%  26,60%  2,65%  2,01%  1,30%  

1,27

%  

   Sursa: INS-Direcţia  de Statistică Olt –Anul 2010– Adresa nr.607/15.03.2012 



 
  

 

 

 

Structura fondului funciar se prezintă astfel: 

             Figura 8 

 
Elaborare proprie 

Sursa datelor:INS-Direcţia  de Statistică Olt- Anul 2010 – Adresa nr.607/15.03.2012  

 

Cele mai mari suprafeţe agricole se află la Murgaşi, 5.955 ha, reprezentând 14,48 % din totalul suprafeţei 

agricole, urmată îndeaproape de comuna Găneasa cu 4.232 ha, reprezentând 10,29 % din total suprafaţă agricolă a 

teritoriului şi Pleşoiu cu 4.137 ha reprezentând 10,06 % din total. Cele trei localităţi se află pe primele locuri în privinţa 

reprezentării terenului arabil, Murgaşi având 3.600 ha, respectiv 10,95 % din total teren arabil, Găneasa 3.710 ha, 

reprezentând 11,28 % din total teren arabil la nivelul teritoriului iar Pleşoiu 3.467 ha, adică 10,54 %.  

Terenurile cultivate cu livezi sunt destul de reduse ca suprafaţă (1,89 % din suprafaţa agricolă) şi se regăsesc pe 

teritoriul tuturor comunelor, cele mai importante suprafeţe de acest gen înregistrând comuna Murgaşi (233 ha).  

Terenurile cultivate cu vii se regăsesc pe teritoriul tuturor localităţilor, însă pe suprafeţe foarte mici, cea mai 

reprezentativă fiind Morunglav, 138 ha. 

Terenurile cu păşuni se regăsesc pe teritoriul tuturor localităţilor, cele mai notabile fiind Murgaşi, Vulpeni şi 

Găvăneşti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUCTURA FONDULUI FUNCIAR

1,30%
2,01%

66,17%

1,27%

2,65%

Construcţii

(ha)

Drumuri şi căi ferate

(ha)

Ape şi bălţi

(ha)

Alte suprafeţe

(ha)

Suprafaţa agricolă totală

(ha)



 
  

 

Figura 9 

 
Elaborare proprie 

Sursa datelor:INS-Direcţia  de Statistică Olt-Anul 2010 – Adresa nr.607/15.03.2012  

 

În zona vizată producţiile agricole sunt semnificative, datorită numărului mare de persoane active în agricultură, 

incluzând aici, pe lângă persoanele salariate şi pe cele care practică agricultura de subzistenţă, cuprinse ca vârstă în 

intervalul 18 -75 de ani. 

Atât poziţionarea geografică a zonei analizate cât şi condiţiile climatice şi hidrografice sunt favorabile dezvoltării 

unei agriculturi performante. Fertilitatea deosebit de ridicată a terenurilor agricole şi existenţa terenurilor arabile de 

calitate superioară (clasele I, II si III de calitate) sunt favorabile dezvoltării sectorului agricol vegetal şi în special al 

agriculturii ecologice. Trebuie avut în vedere faptul că managementul inadecvat şi aplicarea unor tehnici specifice 

agriculturii de subzistenţă ar putea afecta calitatea acestora. 

Fertilitatea ridicat a terenurilor agricole permite ciultura legumelor cu deosebite rezultate. Un exemplu în 

acest sens îl reprezintă comuna Pleşoiu unde există şi o asociaţie a producătorilor de legume, Cooperativa 

Legumicola Pleşoiu, înfiinţată în anul 2007 de 15 legumicultori şi recunoscută ca grup de producători.  

Suprafaţa pe care o deţin în prezent membrii Legumicola Pleşoiu este de 65 ha, din care 40 ha spaţii protejate 

(solarii). Membrii grupului au înţeles că pentru a fi performant trebuie să investeşti şi unii dintre aceştia au în 

derulare proiecte cu finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR).  

Se are în vedere accesarea de fonduri la nivel de grup, ceea ce va face ca grupul să devină un jucător 

important pe piaţa legumelor din România.  

  In situatia actuala legumele sunt asigurate numai pentru perioadele de sezon, inexistenta unor spatii de 

depozitare face ca valorificarea lor sa fie in conditii de minima profitabilitate si in perioade a anului cand exista 

excedent de legume pe piata. 

STRUCTURA SUPRAFEŢEI AGRICOLE TOTALE A TERITORIULUI 
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Soluţia ar putea-o constitui constructia unui depozit pentru a putea pastra si valorifica legumele (ceapa, ridichi 

negre, sfecla rosie, varza rosie, pepeni, tomate) pe o perioada cat mai lunga a anului si pentru a satisface cerintele 

hipermarketurilor de a livra ritmic produsele precum şi spatii frigorifice care vor fi utilizate pe timpul sezonului de 

recoltare a produselor perisabile pentru  preracirea acestora, inainte de a fi incarcate in mijloacele frigorifice care 

fac transportul catre piata si hipermarket. 

Soluţia constituie a alternativă pentru adăugarea de valoare produselor legumicole deoarece produsele care 

sunt de calitate trebuie sa li se dea plus valoare prin pregatire sau pastrarea pentru a fi valorificate optim si la preturi 

competitive. 

 

   Cultura legumelor in spatii protejate 

 

În unele comune din zonă există amenajări de îmbunătăţiri funciare: irigaţii, desecări, combaterea eroziunii solului 

însă acestea nu sunt suficiente, existând zone în care sistemul de irigaţii trebuie extins.  

 

Se remarcă preocuparea organizaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii existente în teritoriu, pentru accesarea 

fondurilor structurale în vederea refacerii infrastructurii pentru irigaţii, un exemplu în acest sens fiind FEDERATIA 

ORGANIZATIILOR UTILIZATORILOR DE APA PENTRU IRIGATII STREJESTI-PLESOIU, JUDETUL OLT care a 

accesat măsura 125 din PNDR în vederea finanţării proiectului MODERNIZARE SI RETEHNOLOGIZAREA PENTRU 

FEDERATIA DE ORGANIZATII ALE UTILIZATORILOR DE APA PENTRU IRIGATII STREJESTI-

PLESOIU,JUDETUL OLT. 

Potenţialul de dezvoltare al zonei este reprezentat de posibilitatea utilizării cerealelor în zootehnie si/sau în 

producţia de biocombustibili şi de posibilitatea valorificării superioare a potenţialului viticol şi pomicol prin organizarea  

mai eficientă a producătorilor 



 
  

 

 

Zona supusă analizei are o structura a fondului funciar favorabila dezvoltarii sectorului agricol, datorita ponderii 

ridicate a terenurilor agricole 52,91 % din suprafaţa totala. În aceste condiţii menţinerea calitaţii solurilor la un nivel 

ridicat este determinantă pentru economia judeţului. Pentru protecţia, refacerea si sporirea potenţialului agricol se are în 

vedere încurajarea pluriactivitaţii în agricultură, prin crearea unor oportunitaţi de diversificarea a activitaţilor  economice 

în mod special în localităţile care au în prezent un profil ocupaţional mixt (Iancu Jianu, Vulpeni).  

 

Măsurile de sprijinire este necesar sa se îndrepte deopotrivă spre lansarea economica a localitaţilor cu 

performanţe, dar si spre atenuarea problemelor economice ale celor aflate în dificultate. 

Sectorul zootehnic suferă disfuncţionalităţi legate de transformările de după anul 1990 prin dispariţia fostelor 

cooperative agricole de producţie (CAP) si a întreprinderilor agricole de stat (IAS). Având în vedere favorabilităţile 

naturale si de politică agricolă europeană, potenţialul pentru cresterea animalelor este destul slab valorificat.  

Efectivele de animale la bovine, porcine, ovine si păsări, sugerează pe lângă tradiţia în cresterea animalelor, 

caracterul de autoconsum al producţiei animaliere 

Cresterea efectivelor de animale, după o scădere abruptă în primă instanţă începând cu anul 1990, nu este una 

calitativă, progresele producţiei medii pe animal nefiind semnificative - cu excepţia cazului unor societăţi private. Desi 

producţia de produse animaliere principale (lapte, ouă si carne) s-a situat în general pe un trend ascendent, se constată 

totusi valorificarea redusă a produselor secundare din acest sector. Un alt punct slab legat de produsele animaliere este 

concurenţa mărfurilor importate 

După anul 2002 s-a înregistrat o încercare de redresare a efectivelor de animale si a producţiei animale însă, 

raportând producţia din zona vizată la producţia judeţului, nu putem spune că sunt ponderi mari ceea ce înseamnă că 

producţia animalieră pentru această zonă este una cu potenţial de dezvoltare. 

Probleme semnalate în zonă: absenţa specialiştilor în agricultură şi zootehnie, dotările insuficiente cu 

echipamente de irigaţii, insuficienta promovare a produselor specifice zonei.  

Activităţile agricole nu sunt întru totul mecanizate, se folosesc la însămânţare si seminte necertificate şi asta se 

reflecta în producţiile scăzute în anumite zone.  

Valoarea utilajelor, a instalaţiilor şi dotărilor agricole existente atât la nivelul gospodăriilor cât şi la unităţile cu 

personalitate juridică nu se pot contabiliza pentru a sti exact numărul lor.  

In concluzie, potentialul agricol ridicat al GAL LA NOI IN SAT” este favorabil practicarii agriculturii, in special 

cereale, vii şi livezi, precum si cresterii animalelor. 

Avand in vedere ca agricultura este practicată in cadrul GAL LA NOI IN SAT” in mod individual si fractionar, 

motiv pentru care se impune crearea unor forme asociative atat in cazul cultivarii terenuri lor agriocole, cat si in 

materia de valorificare si comercializare a produselor obtinute.  

 

 

 

 



 
  

 

2.3 Industrie – IMM – Micro - intreprinderi 

 

În teritoriul GAL funcţionează un număr de 160 întreprinderi, grupate după numărul de salariaţi astfel: 

            Tabelul 14 

Numele Localităţii 
Total  

întreprinderi 

Micro-

întreprinderi 

cu 1-9 

salariaţi 

Întrepri

nderi cu 10 - 

49 salariaţi 

Întrepri

nderi cu 50 - 

249 salariaţi 

Întrepri

nderi cu 

peste 250 

salariaţi 

BALDOVINESTI 6 6 0 0 0 

BARZA 7 7 0 0 0 

BOBICESTI 15 14 1 0 0 

CALUI 8 8 0 0 0 

DOBRETU 7 7 0 0 0 

GANEASA 39 38 1 0 0 

GAVANESTI 0 0 0 0 0 

IANCU JIANU 14 14 0 0 0 

MORUNGLAV 8 8 0 0 0 

OBOGA 4 4 0 0 0 

PLESOIU 24 24 0 0 0 

VOINEASA 3 3 0 0 0 

VULPENI 10 10 0 0 0 

MURGASI 15 13 2 0 0 

TOTAL teritoriu 160 156 4 0 0 

%  100 97,50 2,50 0,00 0,00 

    Sursa: INS-Direcţia  de Statistică Olt- Anul 2010 – Adresa nr.607/15.03.2012 
 

Analizând din punct de vedere al numărului de salariaţi se constată o puternică cultură pentru micro-întreprinderi, 

97,50% din totalul întreprinderilor din teritoriu fiind micro-întreprinderi. Numai 2,50 % din totalul întreprinderilor sunt 

întreprinderi mici cu până la 49 de salariaţi. 

 

Structura întreprinderilor active din industrie, comerţ şi alte servicii din teritoriul GAL „LA NOI ÎN SAT” este 

prezentată în tabelul de mai jos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

Figura 10 

 

Elaborare proprie 

Sursa datelor:INS-Direcţia  de Statistică Olt –Anul 2010– Adresa nr.607/15.03.2012  

Societăţile din teritoriu care îşi desfăşoară activitatea în domeniul industriei reprezintă, în anul 2010, doar 13,13% 

din total întreprinderi. Cele mai numeroase întreprinderi, adică 67,50 % din total activau în comerţ, urmate de un 

procent de 13,13 % în industrie şi 8,13 % în transport şi depozitare. 

Obligativitatea impozitului forfetar în anul 2009, combinat cu efectele crizei manifestate încă din a doua parte a 

anului 2008 au determinat închiderea multor IMM-uri, majoritatea dintre acestea fiind întreprinderi mici. Numeroase 

întreprinderi au o capacitate redusă de adaptare tehnologică şi managerială. 

Dezvoltarea industriei ar trebui să se axeze pe ramuri industriale care se bazează pe agricultură. Pe lângă 

industria alimentară este necesară si dezvoltarea unor sectoare industriale care să sprijine cu masini si utilaje agricole 

sectorul agricol. Fiind dată situaţia actuală a peisajului industrial al zonei, ar fi de bun augur implementarea unor 

politici de management si marketing ţinând cont de resursele existente în zonă si prin acapararea unor noi orizonturi 

care ţin atât de piaţa de desfacere cât si de pătrunderea în peisajul autohton a unor noi tipuri de industrii.  

Plecând de la situaţia economică a judeţului pentru dezvoltarea domeniului industrial trebuie avut în vedere 

tipurile de industrie existente, cele precedente dar si valorificarea actualului capital uman pentru potenţiale activităţi 

industriale. Prelucrarea şi desfacerea produselor agricole este prezentă la nivelul tuturor UAT-urilor, contribuind 

semnificativ la formarea cifrei de afaceri. 

În ceea ce priveşte desfacerea produselor agricole şi a celor animale, acestea se vând individual după cum 

urmează: laptele de vacă este predat la punctele de colectare săteşti, laptele de oaie este transformat de către crescători 

în brânză şi vândut individual pe la târgurile din zonă, tineretul bovin este predat tot individual fie la abatoare, fie direct 

de acasă comercianţilor de ocazie.  

Aceeaşi situaţie se întâlneşte şi în cazul produselor agricole. 

 

STRUCTURA ÎNTREPRINDERILOR PE DOMENII DE ACTIVITATE ÎN TERITORIUL GAL
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2.4 Comerț și sector de servicii 

 

            Tabelul 15 

Tpuri de comerţ 
Num

ăr 

%  din 

numărul 

total 

Întreprinder

i din sectorul 

terţiar (servicii) 

Num

ăr 

%  din 

numărul 

total 

Comert cu ridicata si cu 

amanuntul, 

 intretinerea si repararea 

autovehiculelor 

 si a motocicletelor 

108 91,53% 
Transport si 

depozitare 
13 61,90% 

- - - 
Informatii si 

comunicatii 
2 9,52%  

Comerţ agricol 10 8,47%  
Sanatate si 

asistenta sociala 
3 14,29% 

- - - 

Tranzacţii 

imobiliare, 

închirieri şi 

activităţi de 

servicii 

3 14,29% 

TOTAL  118 
100,00

%  
TOTAL 21 

100,00

%  

    Sursa: INS-Direcţia  de Statistică Olt –Anul 2010– Adresa nr.607/15.03.2012 
 

Dupa cum se poate observa in tabelul de mai sus, pe aria teritoriala a GAL LA NOI IN SAT”, sectorul comercial 

este structurat in: 

 comert cu ridicata si cu amanuntul care are o pondere de 91,53 % din numarul total de intreprinderi 

comericale din teritoriu; 

 comert agricol care reprezinta 8,47 % din numarul total de intreprinderi comericale din teritoriu; 

 

Prin urmare, sectorul comercial cu cea mai mare pondere este reprezentat de comertul cu amanuntul, fapt 

demonstrat si de numarul mare de magazine alimentare existent pe ariile comunelor ce fac parte din GAL. 

 

De asemenea, avand in vedere ca agricultura reprezinta ramura de baza a economiei din zona „LA NOI ÎN SAT” , 

si sectorul comercial aferent- comertul agricol- are in zona o ponderea ridicata, asa cum era de asteptat. 

 

Sectorul tertiar este caracterizat printr-un numar relativ redus de firme (21), diversificate, insa, din punct de 

vedere al tipurilor de servicii oferite. Cele mai importante dintre ele sunt reprezentate de: 

- transport şi depozitare- aceasta categorie de servicii, prezinta, in cadrul teritoriului GAL, cea mai mare pondere, 

aproximativ 61,90% din total, cu o valoare absoluta de 13 de intreprinderi; 

- informaţii şi comunicaţii- serviciu ce ocupa, de asemenea, o pondere importanta din total (9,52 %); 

- sănătate şi asistenţă socială (14,29 % din total); 



 
  

 

- tranzacţii imobiliare, închirieri şi alte sevicii (14,29 %); 

 

În ceea ce priveşte comerţul, un număr semnificativ de întreprinderi desfăşoară comerţ cu produse alimentare, 

numărul întreprinderilor care desfăşoară comerţ cu produse agricole fiind semnificativ de mic, de numai 8,47 % din 

numărul total al întrepinderilor care desfăşoară acivităţi de comerţ.  

 

Acest lucru denotă faptul că produsele agricole sunt valorificate direct , fără a se acorda importanţă pregătirii 

pentru vânzare în sensul de aplicare a unor operaţii de prelucrare a lor.  

 

Modul de valorificare a produselor agricole  are un efect negativ evident asupra veniturilor realizate de 

populaţia din teritoriul GAL –„LA NOI ÎN SAT”, constituind în acelaşi timp o oportunitate pentru dezvolatrea unor 

activităţi de procesare a produselor agricole, cu beneficii evidente generate de adăugarea de valoare acestora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

3. Servicii pentru populatie și infrastructuri medico – sociale 

3.1 Echipamente prezente sau accesibilitatea populatiei la aceste servicii 

 
Tabelul 16 

  

Medical Învăţământ 

Dotari 

sportive 

Spi

tal 

M

edic 

Den

tist 

Pri

mar 

Secun

dar 

Universi

tate 

Ter

en de 

fotbal 

Sa

lă de 

sport 

Existenţă DA/NU 
NU 

D

A 
DA 

D

A 
DA NU DA 

D

A 

Dacă NU, indicaţi distanţa 

în km de la centrul teritoriului 

până la cel mai apropiat 

obiectiv menționat 

 13 

km, 

Bal

ş 

- - - - 
40 km  

Slatina 
- - 

    Sursa: INS-Direcţia  de Statistică Olt – Adresa nr.607/15.03.2012 
 

Capitalul uman prezinta o importanta deosebita pentru dezvoltarea rurala. Dezvoltarea rurala si diversificarea 

economiei rurale depind de nivelul educatiei, al cunostintelor si calificarii. 

De asemenea, îmbunatatirea si mentinerea unui nivel adecvat al infrastructurii de baza este un element important 

în dezvoltarea socio-economica a mediului rural, in speta a zonei „LA NOI ÎN SAT”. Dupa cum se poate observa in 

tabelul de mai sus, serviciile medicale si sociale se regasesc in cadrul teritoriului GAL –„LA NOI ÎN SAT” insa 

calitatea lor este foarte slab dezvoltata.  

O analiza a celor mai importante elemente ce tin de serviciile si infrastructurile medico-sociale, se prezinta astfel: 

 

Infrastructura si servicii medicale din zona GAL 

 

Zona GAL LA NOI IN SAT” este afectata de o lipsa semnificativa a infrastructurii si de o deficienta in ceea ce 

priveste serviciile medicale. Furnizarea si accesul la serviciile medicale reprezinta o problema cheie pentru asigurarea 

unei mai bune calitati a vietii în comunitatile rurale si pentru dezvoltarea economica si sociala a zonelor ruale.  

In ceea ce priveste asigurarea asistentei medicale in cadrul teritoriului GAL, aceasta este destul de precara, 

datorita infrastructurilor insuficiente sau a accesului dificil la acestea. In fiecare comuna exista un dispensar in care 

poate sa isi desfasoare activitatea un medic de familie sau chiar un medic specialist, insa personalul medical este inca 

insuficient, iar medicii, in cea mai mare parte a teritoriului fac naveta din orasele invecinate si presteaza servicii 

medicale doar cateva ore pe saptamana. 

Se poate spune, asadar, ca exista o problemă in accesarea serviciilor de sanatate de baza provocand locuitorilor 

din GAL LA NOI IN SAT” amânarea ingrijirilor medicale si ducand la cresterea costurilor serviciilor medicale prestate 

departe de casa. 

 

 

 

 



 
  

 

Invatamantul din zona GAL  

Capitalul uman prezinta o importanta deosebita pentru dezvoltarea rurala. Dezvoltarea rurala si diversificarea 

economiei rurale depind de nivelul educatiei, al cunostintelor si calificarii. Desi îmbunatatirea si mentinerea unui nivel 

adecvat al infrastructurii de baza este un element important în dezvoltarea socio-economica a mediului rural, formarea 

profesionala reprezinta „motorul”, pentru o buna dezvoltare. 

Educatia si formarea sunt esentiale pentru comunitatile rurale, dar în ceea ce priveste infrastructura scolara exista 

discrepante evidente. Desi se poate spune ca numarul de scoli din mediul rural, depaseste necesitatile populatiei, 

calitatea educatiei este redusa, pe de o parte din cauza slabei dotari a infrastructurii educationale, iar pe de alta parte, 

datorita nivelului de pregatire, experienta al profesorilor. Structurile de învatamânt profesional si primar sunt esentiale 

pentru reconversia profesionala a locuitorilor. 

Nivelul scazut de instruire se reflecta în calitatea fortei de munca din mediul rural, fiind un factor restrictiv pentru 

dezvoltarea economica din aceasta zona. Diversificarea activitatilor economice nu este sustinuta de lucratori cu formare 

sau experienta specifica diverselor tipuri de meserii, deoarece sistemul educational nu a fost adaptat cerintelor specif ice 

din mediul rural. 

Institutiile de învatamânt din spatiul GAL LA NOI IN SAT” sunt reprezentate de: gradinite, unitati primare si 

gimnaziale. Gradul de confort a acestor unitati de invatamant nu este unul care sa raspunda standardelor Uniunii 

Europene in acest domeniu, multe dintre ele neavand apa curenta si instalatie de canalizare, iar incalzirea se face inca cu 

ajutorul sobelor si a lemnului, neavand incalzire centrala. Multe din aceste unitati de invatamant ncesita reparatii si 

investitii majore 

 

Şcoala Generală din comuna Pleşoiu 

 

 

In ceea ce priveste conexiunea la internet si prezenta sistemelor hardware si software in cadrul institutiilor de 

invatamant din teritoriu, exista conexiune la internet si de asemenea, un spatiu special amenajat in care copii pot sa 

deprinda abilitati de utilizare a calculatorului si internetului. 

Stabilitatea veniturilor în gospodarie are un efect puternic asupra participarii la actul educativ. 

Copiii din familiile muncitorilor cu venituri scazute sau din familiile de pensionari sunt de doua ori mai expusi 

riscului de abandon scolar, comparativ cu copii din familiile cu o sursa stabila de venit. 



 
  

 

Alte motive ale abandonului scolar, constatate în special în rândul copiilor din comunitatile rurale sunt: saracia 

extrema, lipsa mijloacelor de transport si slaba motivatie cu privire la câstigul economic ca rezultat al educatiei.  

 

 

    Grădiniţa din comuna Pleşoiu 

 

Desi se poate spune ca numarul de scoli din zona GAL „LA NOI ÎN SAT”, depaseste necesitatile populatiei, 

calitatea educatiei este redusa, pe de o parte din cauza slabei dotari a infrastructurii educationale, iar pe de alta parte, 

datorita nivelului de pregatire, experienta al profesorilor. Structurile de învatamânt profesional si primar sunt esentiale 

pentru reconversia profesionala a locuitorilor. 

De asemenea, nivelul scazut de instruire se reflecta în calitatea fortei de munca din teritoriul GAL, fiind un factor 

restrictiv pentru dezvoltarea economica din acest teritoriu.  

Diversificarea activitatilor economice nu este sustinuta de lucratori cu formare sau experienta specifica 

diverselor tipuri de meserii, deoarece sistemul educational nu a fost adaptat, in cadrul ariei teritoriale a grupului, 

cerintelor specifice din mediul rural. 

Dotarile sportive din zona GAL  

Posibilitatea de desfasurare a activitatilor sportive este limitata in zona GAL LA NOI IN SAT” data fiind prezenta 

redusa a unor spatii adecvate pentru practicarea acestor activitati. Spatiile in care pot sa fie practicate sporturile sunt cele 

din incintele salilor de sport scolare sau a terenurilor de sport, neamenajate insa. De asemenea parcurile, spatiile de 

joaca pentru copii, pistele de biciclete etc., sunt aproape inexistente. 

In concluzie, situatia actuala a serviciilor si infrastructurii medico-sociale din aria teritoriala a GAL LA NOI IN SAT” 

afecteaza puternic calitatea vietii în spatiul rural si constituie o piedica pentru dezvoltarea activitatilor economice.  

 

 
 
 



 
  

 

4. Activitati sociale și institutii locale 

 

Pe teritoriul acoperit de GAL LA NOI IN SAT” activitatile comunitatilor sunt coordonate de autoritatile 

administratiilor publice locale, respectiv primariile si consiliile locale. Autoritatile administratiei publice locale 

urmaresc derularea de lucrari pentru imbunatatirea starii drumurilor, pentru imbunatatirea apei potabile sau pentru 

alimentarea cu gaze. 

Administraţia publică locală este autoritatea care reprezintă comunitatea unei localităţi şi asigură serviciile publice 

ale acesteia şi este formată din consiliul local şi primărie. 

Consiliul local este format din consilieri aleşi prin vot democratic de către locuitorii localităţilor.  

Consiliul local este forul care adoptă hotărârile locale, pe baza propunerilor făcute de unul sau mai mulţi din 

membrii săi sau de către primar. În GAL LA NOI IN SAT”, consiliile locale au în componenţă, de regulă, 11 sau 13 

consilieri. 

Primarul reprezintă autoritatea executivă a localităţii. Acesta coordonează compartimentele sau departamentele 

din cadrul primăriei pentru îndeplinirea cu succes a măsurilor organizatorice sau publice stabilite prin hotărâri ale 

consiliului local. De asemenea, primarul asigură respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţeanului, respectarea 

prevederilor constituţionale sau a celor emise de preşedinţie sau guvern.  

 

 

 

 

 

                           Primăria din comuna Bobiceşti 

Primarul este principalul ordonator de credite al administraţiei publice locale. 

Viceprimarul este persoana care are responsabilităţi delegate de către primar. Viceprimarul organizează şi 

conduce direct compartimentele şi lucrările cu responsabilitatea cărora a fost însărcinat de către primar. În localităţile 

din GAL LA NOI IN SAT”, viceprimarul are subordonate, de regulă, compartimentele urbanism şi administrativ.  



 
  

 

Secretarul este funcţionar public şi se bucură de continuitate în funcţie. Se supune legilor funcţionarilor publici iar 

o parte din atribuţii îi sunt stabilite de către primar. În general, secretarul asigură aspectele juridice ale compartimentelor  

primăriei, pregăteşte şi documentează proiectele de hotărâri ale Consiliului Local şi avizează hotărârile adoptate de către 

acesta.  

În localităţile din GAL LA NOI IN SAT”, secretarul are, de regulă, subordonate compartimentele de fond funciar, 

stare civilă şi asistenţă socială. 

Serviciile funcţionale ale autorităţilor locale sunt grupate în compartimente specifice pentru administrarea 

principalelor categorii de servicii sociale. Acestea sunt subordonate primarului sau, prin delegare, viceprimarului sau 

secretarului. 

În localităţile GAL, compartimentele care intră, în general, în structura organizatorică a primăriilor sunt 

compartimentele de urbanism, administraţie, fond funciar şi registru agricol, stare civilă şi asistenţă socială, 

contabilitate, finanţe şi buget, impozite şi taxe. În cadrul acestor compartimente activează referenţi care îndeplinesc 

funcţii specifice serviciilor publice în care sunt încadrate compartimentele. 

La nivelul comunelor, ordinea si liniştea publică sunt asigurate prin activităţile desfăşurate de Posturile locale de 

Poliţie si/sau de Biroul de Poliţie Comunitară. 

Lucratorii postului local de Poliţie desfasoara următoarele activităţi: 

- soluţionarea de petiţii/ sesizări ale cetăţenilor comunei; 

- aplicarea de contravenţii ; 

- întocmirea dosarelor de cercetare penală; 

In localităţile GAL protecţia civilă este asigurată prin Serviciul Public Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al caror 

personal au urmatoarele atributii : 

- desfăşurarea de acţiuni de informare şi instruire privind cunoaşterea regulilor şi măsurilor de  

apărare împotriva dezastrelor; 

- verificarea modului de aplicare a normelor, dispoziţiilor şi măsurilor care privesc apărarea 

împotriva dezastrelor 

- acţiuni de intervenţie pentru înlăturarea efectelor dezastrelor, salvarea, acordarea primului ajutor şi protecţia 

persoanelor şi a bunurilor afectate de dezastre; 

- acordarea de ajutor, în condiţiile legii, persoanelor a căror viaţă este pusă în pericol în caz de  

inundaţii, alunecări de teren, accidente, explozii precum şi în caz de dezastre. 

La nivelul primariilor este asigurata, de asemenea, asistenta sociala.  

Aceasta presupune un ansamblu complex de masuri intreprinse pentru a raspunde nevoilor sociale , individuale , 

familiale sau de grup, in vederea prevenirii si depasirii unor situatii de dificultate , vulnerabilitate sau dependenta in 

prezentarea autonomiei si protectiei persoanei, pentru prevenirea marginalizarii si excluziunii sociale insa cu scopul 

promovarii incluziunii sociale si cresterii calitatii vietii . 

Pe plan local serviciul de Asistenta Sociala din cadrul Primariilor este asigurat de salariatii din structura 

organizatorica a serviciului de asistenta sociala cu responsabilitati specifice acestei activitati nominalizate in fisele de 

post individuale. 



 
  

 

La nivel de teritoriu GAL- „LA NOI ÎN SAT” activează şi organizaţii neguvernamentale, fără scop patrimonial, al 

căror scop vizează următoarele domenii: 

- sport şi agrement 

- educaţie şi formare profesională 

- agricultură şi creşterea animalelor 

- protecţie şi sprijin pentru copii cu dizabilităţi 

- promovarea de acţiuni în care sunt implicaţi tinerii 

Obiectivul potenţialului GAL „LA NOI ÎN SAT” este ca în procesul de implementare al strategiei să fie antrenate 

cât mai multe din aceste organizaţii pentru o promovare adecvată a acţiunilor strategice precum şi pentru a obţine un 

angajament al comunităţii prin implicarea activă în procesul de identificare a problemelor şi de luare a deciziei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  

 

5. Bilanţul politicilor întreprinse în teritoriu 

 

In ceea ce priveste politicile de dezvoltare intreprinse, activitatea autoritatilor administratiilor publice locale din 

teritoriul acoperit de GAL detine o serie de proiecte finalizate sau in curs de realizare. 

În teritoriul GAL s-a manifestat un permanent interes pentru accesarea sprijinului oferit prin instrumente 

financiare încă de la lansarea instrumentelor de sprijin financiar pentru preaderarea statelor din estul Europei.  

Astfel au fost realizate investiţii susţinute din bugetul naţional, din fondurile preaderare, dar şi din fondurile 

structurale. Beneficiarii investiţiilor sunt atât autorităţile publice locale cât şi reprezentanţi ai sectorului privat. 

Dintre membrii GAL „LA NOI ÎN SAT”, atât reprezentanţi ai sectorului privat cât şi reprezentanţi ai sectorului 

public, se numără printre cei care au accesat fondurile de preaderare şi structurale.  

 

Experienţa căpătată în procesul de elaborare şi implementare a aplicaţiilor constituie dovada capacităţii GAL-ului 

de a implementa strategia de dezvoltare locală cu un evident succes. 

O parte din proiectele finanţate sau propuse pentru finanţare pe care membrii potenţialului GAL au reuşit să le 

promoveze sunt prezentate mai jos: 

                   Tabelul 17 

Nr 

crt 

Programul Titul Proiectului Stadiu 

1 PHARE –,,Imbunatatirea gestionarii fondurilor la nivel local 
prin achizitionarea echipamentelor IT si a softurilor 
necesare la nivelul Consiliului Local Birza’’-Achizitie a 5 
calculatoare,2 imprimante,un fax,un xerox,un scaner si 2 
imprimante- Primaria Birza. 

Realizat 

2 SAPARD Modernizare Drum Comunal 155 Birza-Branet km 
0+00-5,56 (lucrare realizata prin betonare)- Primaria Birza. 

Realizat 

3 Bugetul 
Naţional 

“Reabilitare prin pietruire a drumului satesc din satul 
Rupturile”- Murgaşi 

Realizat 

4 Banca 
Mondială 

“Alimentare cu apa in comuna Murgasi, sat Velesti” Realizat 

5 Banca 
Mondială 

“Reabilitare strazi comuna Murgasi, judetul Dolj”- Realizat 

6 Banca 
Mondială 

Reabilitare prin pietruire a drumului comunal Murgasi-
Melinesti”. 

Realizat 

7 Banca 
Mondială 

Extindere si refunctionalizare a Scolii cu clasele       I-
VIII- Murgasi 

Realizat 

8 Banca 
Mondială 

Refunctionalizare a Scolii cu clasele I-IV Gaia- 
Murgasi 

Realizat 

9 Bugetul 
Naţional 

Lucrari de traversare cursuri de ape si alimentare cu 
apa in comuna Murgasi 

Realizat 

10 PNDR Asfaltare strazi rurale, alimentare cu apa si canalizare 
apa uzata cu epurare in sistem centralizat, constructie  
gradinita si protectie element natural in comuna Murgasi 

Realizat 

11 PNDR Alimentarea cu apa si canalizare in com.Plesoiu Realizat 

12 Bugetul 
Naţional 

Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de 
microîntreprinderi, activităţi non-agricole productive- 
procesare industriala a produselor lemnoase (ex. mobila), 
Industria uşoară (articole de pielărie, încălţăminte, lână, 
blană, tricotaje, produse de uz gospodăresc, produse 

Realizat 



 
  

 

odorizante), producerea de ambalaje - Dobreţu, Bobiceşti, 
Voineasa- Asociaţia SIS 

13 Bugetul 
Naţional 

Identificarea, conservarea şi punerea în valoare a  
datinilor, obiceiurilor, meşteşugurilor, cântecelor şi 
portului popular”- Asociaţia SIS 

Realizat 

14 Bugetul 
Naţional 

Proiectul educaţional ,,România te iubim – Fiecare 
român trebuie să-şi cunoască ţara !” Excursii în România - 
Asociaţia SIS 

Realizat 

15 Bugetul 
Naţional 

Proiectul de cooperare ,,România – Republica 
Moldova” 

Realizat 

 
 

Trebuie menţionat faptul că există o preocupare permanentă din partea autorităţilor locale din teritoriul GAL să 

creeze condiţii pentru atragerea şi dezvoltarea investiţiilor în zonă. 

Astfel se creează condiţiile necesare dezvoltării activităţii industriale în zonă, ca urmare a faptului că o serie de 

investitori privaţi şi-au manifestat interesul de a dezvolta în teritoriul GAL investiţii în surse de energie regenerabilă şi 

anume centrale electrice pe bază de celule fotovoltaice.  

 

Se remarcă interesul autorităţilor pentru realizarea condiţiilor privind protejarea şi conservarea mediului 

materializat prin implicarea autorităţilor locale, în calitate de beneficiari, în implementarea proiectului “Sistem integrat 

de management al deseurilor solide in judetul Olt” . 

Proiectul include componente precum colectarea selectiva a deseurilor, construirea unui depozit conform, 

construirea unei statii de sortare, construirea a 4 statii de transfer, inchiderea a 6 depozite urbane neconforme si asistenta 

tehnica si supervizare a lucrarilor. 

S-au asigurat, de asemenea, fonduri şi finanţare complementară pentru unităţile şcolare în vederea realizării 

dotării necesare reabilitării şi modernizării acestora.  

In acest sens, s-au realizat : 

a) lucrări de reaparaţii şi modernizare ale spaţiilor de învăţământ (exterioare şi interioare), reparaţii, ale 

acoperişului şcolii, finisaje interioare şi exterioare, refacerea pardoselilor, înlocuire tâmplărie uşi şi ferestre cu tâmplă rie 

PVC şi geam termopan, amenajare grupuri sanitare interioare, verificări instalaţii electrice, realizarea instalaţiilor de apă 

potabilă la grupurile sanitare şi laboratoare. 

b) modernizarea împrejmuirii curţii şcolii. 

c) sali de informatică în incinta şcolilor şi dotarea cu calculatoare şi softuri necesare.  

De asemenea s-au realizat sau sunt în curs de realizare, proiecte de alimentare cu apă potabilă a localitatilor, 

pietruirea drumurilor comunale, iluminat public, crearea de spatii de joaca pentru copii si parcuri comunale.  

Toate acestea au putut fi posibile prin accesarea de fonduri europene sau guvernamentale dar si prin sprijinul 

ONG-urilor care activeaza in teritoriul GAL LA NOI IN SAT”. 

 

 

 



 
  

 

Un rol important, în acest sens l-a avut Asociaţia Salvaţi Identitatea Satului, din comuna Dobreţu, care are la 

activ un impresionant portofoliu de proiecte: 

1. Proiectul cultural ,, Puncte cardinale “ Dobreţu, Olt – Proiect prin care s-au prezentat valorile autentice ale 
Comunei Dobreţu, 6 Ediţii,  beneficiari peste 500 de tineri şi intelectuali  din mediul rural.  

2. Proiectul cultural „Dobreţul citeşte poezie” face parte din Programul de lecturi publice pentru tineretul din 
mediul rural intitulat „Drumul spre Lectură”. ,,Seară de poezie” – Jan Roşca, Nicolae Truţă, Poezia creştină, 
Mihai Eminescu, Grigore Vieru, Marin Sorescu, Radu Gyr, Nichita Stănescu , beneficiari peste 400 de tineri 
din mediul rural. 

3. Proiectul cultural ,, Puncte cardinale  “ Voineasa, Olt – Proiect prin care s-au prezentat valorile autentice ale 
Comunei Voineasa, 2 Ediţii, beneficiari peste 150 de tineri din mediul rural. 

4. Proiectul cultural ,,La fereastra cu gutuie- Pe urmele lui Nicolae Truţă” , Ediţia a doua, Dobreţu , 
beneficiari peste 150 de tineri din mediul rural.            S-au tipărit 500 exempare din volumul ,, Paleta 

sufletului meu”, autor Nicolae Truţă.  
5. Expoziţia de grafică şi pictură ,, La fereastra cu gutuie”, a artistului plastic Marcel Duţu, la Dobreţu,  

beneficiari peste 200 de tineri din mediul rural. 
6. Expoziţie de pictură ,, Culori natale”, Dobreţu, a artistei plastice Elena Marin, beneficiari peste 150 de tineri 

din mediul rural.              
7. Expoziţie de pictură ,, Culori natale”, Vulpeni, a artistei plastice Elena Marin, beneficiari peste 300 de tineri 

din mediul rural.             
8. Lansarea volumului ,, De la lume adunate şi-napoi la lume date”, culegere de folclor, autor Ion Urdeş, 

Vulpeni, Olt , beneficiari peste 300 de tineri din mediul rural. 
9. Concert muzică clasică , Cvartetul ,, Prelude” , Dobreţu şi Vulpeni.            
10. Proiectul ,, Mândri că suntem români” Vulpeni , beneficiari peste 200 de tineri din mediul rural.    
11.  Proiectul ,, Mândri că suntem români” Dobreţu , beneficiari peste 100 de tineri din mediul rural. 
12. Simpozionul Interjudeţean ,, Renaşterea satului prin cultură şi educaţie  ”, Dobreţu,  beneficiari peste 400 

de tineri şi profesori din mediul rural.      
13.  Masă rotundă ,,Mircea Eliade”  Dobreţu , beneficiari peste 60 de tineri din mediul rural.    
14.  Masă rotundă ,,Strămoşii noştri autentici, ilirii, tracii, geţii, dacii ”  – invitat Conf.univ.dr.G.D. Iscru, 

Dobreţu, beneficiari peste 50 de tineri din mediul rural. 
15. Proiectul de mediu ,, Săptămâna verde”, Dobreţu , 3 Ediţii, beneficiari 250 tineri din mediul rural, s-au 

plantat 5 ha pădure, acţiuni de informare şi protejare a mediului înconjurător  
16. Proiectul cultural ,, Micii artişti pe scenă” – Vulpeni, 3 Ediţii, beneficiari 6o de trupe de mici artişti( 

aprox.700 elevi şi profesori) din judeţele Olt, Dolj şi Gorj, Proiect de cooperare .  
17.  Concursul sportiv,, Cupa Satelor”, Vulpeni , 3 Ediţii, beneficiari 500 elevi din  8 şcoli din mediul rural, 

Dobreţu, Vulpeni, Gropşani, Bobiceşti, Voineasa, Găvăneşti, Iancu Jianu, Morunglav.   
18. Proiectul de cooperare ,,România – Republica Moldova” – Dobreţu ,, O carte pentru Basarabia – pe urmele 

lui Nicolae Truţă” , donaţii de peste 3.000 volume de carte românească, CD-uri ,DVD-uri, Jucării şi Pc-uri,  
beneficiari 1000 tineri de la Liceul Teoretic ,,Stefan cel Mare” din Nisporeni şi Biblioteca ,, Petre Ştefănucă , 
secţia de limbă română a Filialei ,, Nicola Titulescu ” . 

19. Masă rotundă ,, Resurse energetice regenerabile, construcţii de tip ,,casa verde", gestiunea integrată a 

deşeurilor"- Dobreţu, Voineasa, Vulpeni, Bobiceşti, Găvăneşti, Bârza . 
20. Proiectul educaţional ,,România te iubim – Fiecare român trebuie să-şi cunoască ţara !” Excursii în 

România -  6 ediţii Dobreţu, 1 ediţie Liceul Teoretic ,,Petre Pandrea” Balş,  1 ediţie Colegiul ,,Ioniţă Asan” 
Caracal , beneficiari  450 elevi şi profesori.   

21.  Masă rotundă ,,Agricultura ecologică. Accesarea fondurilor europene, o necesitate ” – Dobreţu, Vulpeni, 
Voineasa, Găvăneşti, Bobiceşti, Iancu Jianu, Oboga, Călui,  invitaţi Dr. Ing. Cercetători Păunescu Gabriel şi 
Păunescu Gabriela  , Staţiunea de Cercetări Agricole Şimnic, Dolj . Acţiune de informare/ dezbatere cu 
cetăţenii acestor comune, beneficiari peste 1500 de oameni, tineri fermieri , etc . Diseminarea rezultatelor prin 
campanii de conştientizare în media locală şi naţională. 

22. Masă rotundă ,,Îmbunătăţirea absorbţiei fondurilor programelor comunitare pentru dezvoltare 

durabilă” Dobreţu, Vulpeni, Voineasa, Găvăneşti, Baldovineşti, Bobiceşti, Iancu Jianu, Oboga, Călui, Bârza.  
23. Acţiuni de comunicare ,,Găsirea unor noi metode de promovare a culturii antreprenoriale cu scopul 

conectării resurselor şi serviciilor la cerinţele antreprenoriale ale dezvoltării durabile, pentru 
sprijinirea iniţierii de noi afaceri.” Vulpeni , Dobreţu, Bobiceşti.   



 
  

 

24. Proiectul educaţional ,,Dascăli de nota 10” – promovarea valorilor Şcolii româneşti . 
25. Promovarea ,,dezvoltării durabile prin creşterea cooperării şi informării în domeniul protecţiei mediului 

la nivelul mediului de afaceri rural.” Conlucrarea cu sindicatele, patronatele, camere de comerţ, organizaţii 
de orice natură, şi cu foruri, instituţii şi organe ale administraţiei locale şi regionale, în adoptarea deciziilor şi 
soluţiilor ce prezintă interes pentru agenţii economici din mediul rural.  

26. Proiect cultural ,,Identificarea, conservarea şi punerea în valoare a  datinilor, obiceiurilor, 

meşteşugurilor, cântecelor ş i portului popular” din Oltenia , prin acţiuni de cooperare, organizarea unor 
spectacole , târguri populare, Elaborarea unor studii, analize şi informări publice pentru sensibilizarea opiniei 
publice şi autorităţilor cu privire la  păstrarea identităţii culturale olteneşti. Promovarea cercetării 
interferenţelor culturale dintre diferitele etnii care convieţuiesc în Oltenia .  

27. Activităţi de formare profesională pentru cetăţenii din mediul rural  .  
28. Simpozion ,,Dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti, de artizanat şi a altor activităţi tradiţionale non-agricole 

cu specific local.”  Dobreţu, Olt  

29. Masă rotundă ,, Încurajarea activităţilor agroturistice” - amenajări de ştranduri şi piscine, achiziţionare de 
mijloace de transport tradiţionale pentru plimbări, trasee pentru echitaţie, achiziţie de cai în scop turistic, 
achiziţie de instalaţii – pârtie de schi, Investiţii în infrastructura la scară mică precum centrele de informare 
locale .  

30. Activităţi privind menţinerea şi îmbunătăţirea stării de conservare favorabilă a habitatelor şi speciilor, 
activităţi de consultare, conştientizare şi informare  – pentru protejarea naturii , Dobreţu, Voineasa, 
Iancu Jianu, Bobiceşti, Călui, Oboga .  

31. Activităţi de instruire ş i creşterea capacităţii instituţionale de gestionare a reţelei de arii naturale 
protejate – Voineasa . 

32. Simpozion „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”, Dobreţu . 
33. Acţiuni de informare - Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi, activităţi non-agricole 

productive- procesare industriala a produselor lemnoase (ex. mobila), Industria uşoară (articole de pielărie, 
încălţăminte, lână, blană, tricotaje, produse de uz gospodăresc, produse odorizante), producerea de ambalaje - 
Dobreţu, Bobiceşti, Voineasa 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
  

 

6. Elemente complementare privind prezentarea teritoriului 

 

Infrastructura de transport 

Teritoriul este pozitionat in apropiere de orase importante precum: Slatina situat la o depărtare de 40 km de 

centrul teritoriului, Craiova la 38 Km, Piteşti la 108 km şi Râmnicu Valcea la 102 km, având în acest fel o bună 

amplasare faţă de marile centre industriale: Piteşti, Craiova, Slatina, Râmnicu Vâlcea. 

În teritoriu există acces la reţeaua feroviară, în comunele Găneasa şi Bârza, de unde se poate călători în directiile 

Timisoara – Craiova – Pitesti – Bucuresti, respectiv, Sibiu – Rm. Valcea – Bucuresti.  

Cel mai apropiat aeroport de teritoriul GAL LA NOI IN SAT”   este aeroportul internaţional din Craiova, 

distanţa de la cel mai îndepărtat punct al teritoriului până la acesta fiind la 38 km.  

În partea de sud teritoriul este străbătut de DN 65 (E574), arteră rutieră care realizează legătura cu Piteşti, 

Bucureşti şi Craiova. 

Starea tehnică a infrastructurii rutiere din teritoriu este foarte bună ca urmare a faptului că în ultimii ani, prin grija 

autorităţilor care o administrează şi cu ajutorul finanţărilor nerambursabile din fondurile europene, au reuşit reabilitarea 

şi modernizarea a importante tronsoane de drumuri judeţene. 

Teritoriul are acces la transportul fluvial pe Dunăre prin portul Corabia, conexiunea putându-se realiza prin DN 

65. Distanţa între centrul teritoriului  şi portul Corabia este de 95 km. 

 

 Infrastructura de utilitati 

Reţele de alimentare cu apă/ Reţele de evacuare ape uzate  

Nu există la nivelul tuturor comunelor din teritoriu reţele de alimentare cu apă potabilă şi nici reţele de evacuare ape 

uzate sau, dacă există, acestea nu acoperă integral necesarul la nivelul comunelor care posedă reţele de alimentare cu apă 

potabilă şi nici reţele de evacuare ape uzate.  

Lipsa şi/sau insuficienţa reţelelor de alimentare cu apă şi de evacuare ape uzate constituie un impediment în calea 

dezvoltării locale, privind din punct de vedere al asigurării condiţiilor de viaţă pentru cetăţenii comunităţii precum şi 

pentru vizitatorii zonei. 

Energie electrică 

Din punct de vedere al alimentării cu energie electrică, întreg teritoriul beneficiază de reţele de distribuţie  a 

energiei electrice. S-a constatat de curând, un interes deosebit pentru dezvoltarea de proiecte pentru producerea energiei 

electrice din surse regenerabile.  

Gaze naturale 

În teritoriul GAL nu există localităţi branşate la sistemul de alimentare cu gaze naturale  

Telecomunicaţiile 

Infrastructura de telecomunicatii din teritoriu este bine dezvoltată, societatile care actioneaza in acest domeniu 

oferind servicii similare celor din Uniunea Europeană.  



 
  

 

In ultimii 5 ani domeniul telecomunicatiilor a cunoscut un ritm accelerat de dezvoltare, aspect care se datoreaza in 

principal aparitiei si promovarii unor produse si servicii noi si a diversificarii celor existente. Cea mai mare rata de dez-

voltare s-a inregistrat in domeniul serviciilor de internet si al telefoniei mobile.  

Cu toate acestea, potentialul in domeniul telecomunicatiilor este inca departe de a fi epuizat.  

Infrastructură turistică 

Prin pozitia sa geografica teritoriul GAL „LA NOI ÎN SAT” dispune de cateva resurse naturale, care dau 

posibilitatea practicarii unor de forme de turism. Zona are un patrimoniu cultural-istoric si etno-folcloric de valoare si 

atractivitate turistica, intre care se remarca lăcaşele de cult. Tezaurul etnografic si folcloric este de asemenea de mare 

originalitate, fiind reprezentat prin  arta decorarii in olarit, manifestari etnoculturale, targuri si balciuri, etc. 

 Aspectele problematice cu care se confrunta acest tip de turism sunt legate de infrastructura de acces, lipsa 

spatiilor de parcare, lipsa punctelor de belvedere pentru biserici, monumente istorice, lipsa spatiilor speciale de campare 

pentru turismul de pelerinaj.Turismul rural ar oferi turistilor posibilitatea de a cunoaste direct traditiile populare din zona, 

ospitalitatea locuitorilor si o bucataria autentica / specifica. 

Frumusetea cadrului natural din unele zone, creeaza premisele obtinerii unui important aport economic din sfera 

turismului rural. Poate constitui o oportunitate pentru acest gen de servicii, dezvoltarea unor unităţi de cazare agroturistice 

care să asigure, pe lângă crearea de locuri de muncă şi valorificarea produselor agricole autohtone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
  

 

 

PARTEA A – II – A: ANALIZA SWOT 

 
În condiţiile unui flux de informaţii tot mai bogat şi destul de destructurat căutarea unei metode de analiză relativ 

uşor de aplicat a condus către analiza SWOT. Dinamismul vieţii economico-sociale și necesitatea reacţiei rapide la 
schimbare necesită o evaluare rapidă a caracteristicilor care favorizează sau împiedică realizarea obiectivelor propuse. În 
acest caz avem de a face cu un mediu intern, care include analiza punctelor tari şi a punctelor slabe şi cu altul extern, care 
include oportunităţile, respectiv riscurile dezvoltării teritoriului diagnosticat.  

 

 

Metoda SWOT este una dintre cele mai frecvent utilizate metodologii de analiza a nivelului de performanta al 

unei organizatii- in cazul de fata, Grupul de Actiune Locala „LA NOI ÎN SAT” - si are ca obiective analiza pozitiei 

organizatiei sau a unui departament în relatie acestuia cu altele si identificarea factorilor majori care afectează 

desfăşurarea activitatii, în scopul elaborarii unei strategii viitoare.  

SWOT este un instrument extrem de simplu de aplicare si poate fi adaptat la cerintele diverselor organizatii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWOT este un acronim care provine de la Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats. 

 

Practic aceasta modalitate de analiza va ajuta la sistematizarea punctelor tari (strengths), slabiciunilor 

(weaknesses), oportunitatilor (opportunities) si riscurilor (threats) caracteristice grupului de actiune locala „LA NOI ÎN 

SAT”. Asadar, SWOT permite identificarea factorilor interni si externi care afecteaza grupul de actiune locala si 

cuantificarea impactului lor asupra acestuia. 

Analiza SWOT a grupului de actiune locala „LA NOI ÎN SAT” va permite, prin urmare, identificarea puntelor 

tari, punctelor slabe, oportunitatilor si amenintarilor cu scopul elaborarii unui plan de dezvoltare locala complex care sa 

reflecte realitatile teritoriului GAL si care sa satisfaca, prin implementarea proiectelor propuse, toata nevoile zonei 

analizate. 

 

CE AM PUTEA FACE 

(Oportunitati si amenintari) 

 

CE PUTEM FACE? 

(Punctele forte si punctele 
slabe) 

 
STRATE
GIE 

CE SE ASTEAPTA CEILALTI SA  
FACEM? 

(Dorintele locuitorilor orasului) 

 

CE VREM SA FACEM? 
(Valorile orasului si locuitorilor 

ei) 

 
 Rafinare 

ulterioara 
CE OPORTUNITATI PUTEM 

FRUCTIFICA? 

 

CE RESURSE SI POTENTIAL 
VREM SA DEZVOLTAM? 

 

STRATE
GIE 

CUM PUTEM IMPLINI ASTEPTAR 
ILE LOCITORILOR ORASULUI? 

 

CE TREBUIE SA NE 
PREOCUPE? 

 



 
  

 

Aplicarea metodologiei SWOT 

 

PUNCTE TARI: 

Se definesc si se masoara domeniile în care grupul exceleaza: 

* Care sunt punctele forte ale grupului? 

* Cat de puternic este grupul in teritoriu ? 

* Grupul dispune de tehnologii de ultima ora? 

* Exista o strategie de dezvoltare clara? 

* Cultura grupului este favorabila crearii unui mediu de lucru pozitiv? 

 

PUNCTE SLABE: 

Se definesc si se masoara principalele puncte slabe 

* Ce ar putea fi îmbunatatit în activitatea grupului? 

* Care sunt probleme pe care grupul le intampina? 

* Exista probleme în ceea ce priveste cash-flow-ul? 

* Resurselor financiare pentru proiecte sunt suficiente? 

 

OPORTUNITATI: 

Se definesc si se masoara oportunitatile: 

* Exista circumstante favorabile in zona? 

* Ce oportunitati ofera mediul extern grupului? 

* Integrarea unor noi tehnologii este o prioritate pentru grup? 

AMENINTARI: 

Se definesc si se masoara amenintarile la care este expus grupul: 

* Care sunt obstacolele care le poate întâmpina grupul? 

* Care sunt schimbarile produse în zona si cum pot ele afecta grupul? 

* Schimbarea politicilor în domeniu si a cadrului legal pot afecta activitatea grupului? 

Asadar, analiza SWOT este capabila sa sintetizeze punctele cheie ale grupului, prin gruparea problemelor si 

avantajelor pe baza celor patru categorii SWOT ce permit identificarea mai simpla a unei strategii si a unor modalitati 

de dezvoltare si va contribui la adaptarea rapida a acestora la cerinte. 

Prezentam, in continuare, analiza SWOT, pentru grupul de actiune locala „LA NOI ÎN SAT”, pentru fiecare 

element analizat in prezentarea teritoriului: descriere geografică şi fizică, localizarea teritoriului, populaţie – 

demografie, patrimoniu de mediu, patrimoniu arhitectural şi cultural, economia locală, repartizarea populaţiei active, 

agricultura, industrie – IMM – micro-întreprinderi, comerţ şi sectorul de servicii, servicii pentru populaţie şi 

infrastructuri medico-sociale, activităţi sociale şi instituţii locale, politicile de dezvoltare locală întreprinse în teritoriu.  



 
  

 

 

 

TERITORIUL (caracteristici geografice- izolare- deservire- infrastructuri- centre de interes- patrimoniu – cultura- mediu inconjurator)        

 

Puncte tari 
 Spatiu geografic compact; 
 Resurse naturale importante (pasuni, păduri, fondul funciar agricol- resursa naturala 

de baza, luciu de apă); 

 Resurse de mediu (păduri, f loră şi faună, râul Olt, râul Olteţ ); 
 Acces facil la reţeaua rutieră naţională şi de cale ferată, la aeroportul din Craiova şi 

la portul din Corabia  
 Distanţe relativ mici faţă de oraşe importante (Slatina, Piteşti, Craiova, Râmnicu 

Vâlcea) 
 Potenţial turistic ca urmare a localizării la distanţă mică de municipiul Râmnicu 

Vâlcea 

 Existenţa unui portofoliu de proiecte cu f inanţare din fonduri europene care vizează 
modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare şi sociale realizate, în curs de derulare 
sau de promovare 

 Existenţa strategiilor de dezvoltare la nivel de localităţi şi a strategiilor de utilităţi 
publice 

 Existenţa ariilor de protecţie avifaunistică şi a siturilor de importanţă comunitară pe 
teritoriul GAL 

 Patrimoniu cultural şi arhitectural impresionant) 

Puncte slabe 
 

 Infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare slab dezvoltata; 
 

 Infrastructura de cazare inexistentă; 
 
 Infrastructura medicala deficitara; 
 

 Infrastructura educationala de calitate redusă; 
 
 Infrastructură rutieră slab dezvoltată; 

 
 Posibilităţi reduse de cofinanţare a proiectelor din fonduri europene 

nerambursabile 
 

 Resurse f inanciare locale insuficiente pentru sprijinirea şi promovarea unor 
investiţii 

 
 Lipsa unei strategii de dezvoltare la nivelul teritoriului 

 
 Lipsa de implementare sau implementare nesusţinută a strategiilor de 

dezvoltare la nivelul localităţilor 
Riscuri 

 Slaba valorif icare a patrimoniului arhitectural si cultural (desi potentialul este 

foarte ridicat); 
 
 Riscul interventiilor neautorizate, in special asupra obiectivelor de patrimoniu 

natural si cultural; 

 
 Imprecizia inventarului şi evidenţei patrimoniului arhitectural; 
 Nivel redus de implicare a oamenilor pentru dezvoltarea teritoriului lor; 

 Lipsa fondurilor, ceea ce genereaza o dif icultate in accesarea surselor de 
f inantare nerambursabila (solicitantii nu pot acoperi partea de contributie 
proprie si de cheltuieli neeligibile); 

 

 Competiţia altor comune, oraşe, asociaţii intercomunale pentru obţinerea 
de fonduri europene 

 Competiţia altor teritorii pentru obţinerea de resurse din distribuţia bugetară 
 

 Costuri mari de conformare la standardele de mediu 
 Lipsa acţiunilor de promovare a posibilităţilor oferite de teritoriu 

 

Oportunitati 
 

 Localizare in apropierea oraselor Râmnicu Vâlcea, Craiova, Piteşti şi Slatina ceea 
ce faciliteaza accesul locuitorilor la mari piete de desfacere; 

 
 Posibilitati de dezvoltare a turismului prin valorif icarea obiectivelor de patrimoniu 

natural si cultural; 
 
 Posibilitati de dezvoltare a teritoriului, prin constituirea Grupurilor de Actiune 

Locala si astfel, facilitarea accesului la f inantare a micilor intreprinzatori; 
 
 Posibilitati de dezvoltare a zonelor sarace prin accesarea altor fondurilor europene 

si a fondurilor f inantate de bugetul de stat; 

 
 



 
  

 

POPULAŢIA (demografie-populatie activa-imbatranire-nivel de instruire-cunostinte si competente specifice teritoriului)       

 

 

 

 

Puncte tari 
 

 Populatie activa in special in sectorul privind serviciile, in sectorul 
agricol, industrial si comercial; 

 

 Forţă de muncă disponibilă şi accesibilă la costuri relativ reduse 
 
 Existenta, la nivel local, a micilor meseriasi autorizati in lucrari de 

zidarie, comert, croitorie, precum şi a meşteşugarilor de tradiţie. 
 
 Existenta initiativei economice la nivel local 

 
 Repartiţie echilibrată din punct de vedere al sexelor 
 

 Interes manifestat de cetăţeni pentru cursuri de formare profesională 

Puncte slabe 

 
 Densitate scazuta a populatiei (sub 75 loc/kmp) 
 Grad inalt de saracie in rândul locuitorilor GAL; 
 Se manifestă fenomenul de îmbătrânire a populaţiei la nivel de 

teritoriu  
 Sold migrator negativ al populaţiei 
 Spor natural negativ al populaţiei 
 Nivel de dependenţă generală ridicat 
 Lipsa locurilor de muncă 
 Paletă relativ redusă de calificări şi nivel de instruire şi calificare 

reduse 
 Implicare redusă a mediului privat în elaborarea şi implementarea 

politicilor şi strategiilor în domeniul resurselor umane  
 Estomparea/pierderea tradiţiilor locale 
 Creşterea numărului de persoane care beneficiază de asistenţă 

socială 
 Posibilităţi reduse de accesare a programelor de formare profesională  
 Spirit antreprenorial nedezvoltat 

 

Riscuri 
 

 Politici defavorizante la nivelul zonei in ceea ce priveste comunitatile 
mici; 

 Zona cu influente politice ridicate; 
 Riscul excluderii sociale a locuitorilor din zona din cauza nivelului redus 

de educatie al acestora si a gradului ridicat de analfabetizare; 
 Creşterea ponderii muncii la negru cu efecte negative asupra pieţei 

muncii, economiei locale şi asistenţei sociale  
 Deprofesionalizarea forţei de muncă 
 Migraţia forţei de muncă spre teritorii mai dezvoltate şi către spaţiul 

comunitar 
 Neadaptarea/adaptarea lentă a populaţiei mature şi vârstnice la 

provocările mediului economic şi social, la fenomenul mobilităţii şi 
reconversiei profesionale 

 Prezenţa în apropiere a unor centre urbane dezvoltate poate conduce la 
intensificarea fenomenului de migraţiune a forţei de muncă spre acestea 

 
 

Oportunitati 
 

 Facilitatea accesului la informatii prin posibilitatile de organizare in zona a 
unor cursuri de formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte; 

 Posibilitatea de crestere a numarului de locuri de munca (si implicit a 
populatiei active) prin facilitatea accesului la finantare a 
microintreprinderilor; 

 Promovarea, prin finantari nerambursabile, a integrarii tinerilor in viata 
rurala; 

 
 Posibilitati de accesare a unor actiuni si programe ale organizatiilor 

nationale sau internationale in favoarea minoritatilor rrome; 
 
 Promovarea, prin finantare nerambursabile, a formarii profesionale a 

fermierilor; 
 
 Stimularea revenirii in tara a persoanelor plecate in strainatate, o data cu 

dezvoltarea zonei; 



 
  

 

ACTIVITĂŢI ECONOMICE (primar – secundar terţiar – servicii – turism) 

 

 

 

 

 

Puncte tari 
 

 Existenţa unei comunităţi de afaceri reprezentată de agenţi 
economici cu activitate în zonă 

 

 Iniţiative private în domeniul comerţului 
 
 Mediu natural nepoluat 

 
 Potenţial de dezvoltare a turismului de agrement şi cultural 
 

 Teren şi spaţii disponibile pentru dezvoltarea de activităţi 
economice 

 

 Existenţa unei suprafeţe considerabile de teren arabil 
 
 Suprafeţe mari de livezi şi păduri 

Puncte slabe 
 

 Venituri scăzute ale populaţiei şi implicit putere de cumpărare scăzută 
 
 Activităţi economice puţin diversif icate, pondere mică a celor cu valoare 

adăugată mare şi a prestărilor de servicii pentru populaţie 

 
 Număr mic de unităţi de colectare şi stocare a produselor agricole din zonă.  
 
 Inexistenţa unei forme organizate de colectare şi valorif icare a produselor 

agricole autohtone 
 Lipsa acţiunilor de promovare activă a imaginii şi valorilor teritoriului 
 

 Pondere mare a activităţilor agricole şi de creştere a animalelor desfăşurate în 
gospodării individuale de subzistenţă în detrimentul exploataţiilor agricole 

 Absenţa culturii asociative, a formării de asociaţii 
 

 Capacitate redusă de procesare a produselor agricole 
 Slaba conştientizare a populaţiei şi a agenţilor economici privind gestioanarea 

adecvată a deşeurilor 

 

Riscuri 
 Concurenţa produselor alimentare importate 
 Posibilitatea reducerii surselor de finanţare ca efect al crizei 

economice 

 Costuri mari de conformare la standardele de mediu 
 Manifestarea din ce în ce mai accentuată a condiţiilor 

nefavorabile de mediu cu efect asupra culturilor agricole 

 Monopolul firmelor puternic dezvoltate, la nivel local sau 
regional, pentru anumite produse sau servicii; 

 Dificultati in obtinerea certificatelor de marci de origine, 

datorita reticentei la asociere a producatorilor agricoli si 
alimentari; 

 Accentuarea migrarii in strainatate a fortei de munca ce isi 

desfasoara activitatea in sectoarele primar/secundar; 
 Nivelul scazut al cunostintelor in domeniul finantarilor 

nerambursabile si asadar, existenta unui risc in ceea ce 

priveste accesarea corecta a surselor de finantare; 

 
 

Oportunitati 
 

 Creşterea cererii de produse ecologice 
 Creşterea cererii de servicii destinate persoanelor şi firmelor 
 Posibilitati de dezvoltare economica datorita localizarii judetului in 

apropierea unor piete urbane; 
 Posilitati de certificare a marcilor de origine; 
 Posibilitati de dezvoltare turistica datorita potentialului ridicat al 

patrimoniului natural si cultural al zonei; 
 Posibilitati de dezvoltare economica prin constituirea grupurilor de 

actiune locala in zona si, astfel, facilitatea accesului la finantare a micilor 
intreprinzatori; 

 Programe de infiintare a grupurilor de producatori; 
 Posibilitati de dezvoltare economica prin accesarea altor surse de 

finantare nerambursabila; 
 Dezvoltarea sistemului de management integrat al deşeurilor în teritoriu  
 Posibilitatea acordării de facilităţi fiscale actualilor şi potenţialilor invstitori 

pentru relansarea activităţilor economice la nivelul teritoriului  



 
  

 

 

ORGANIZAREA SOCIALĂ  ŞI INSTITUŢIONALĂ (activităţi asociative – ONG – organizare instituţională) 
 

Puncte tari 
 

 Adminstraţie Publică Locală receptivă şi deschisă  
 
 Pastrarea traditiilor si obiceiurilor stravechi (legate de nastere, casatorie, 

obiceiuri funerare etc) 
 
 Pastrarea portului popular specific zonei; 
 
 
 Existenta in cadrul institutiilor de invatamant a conexiunilor la internet si, de 

asemenea, a unui spatiu special amenajat in care copii pot deprinde 
abilitati de utilizare a calculatorului si a internetului; 

 
 Existenta in fiecare comuna a unui dispensar in care isi desfasoare 

activitatea un medic de familie sau chiar un medic specialist; 
 
 Există unităţi de învăţământ 

 
 

Puncte slabe 
 

 Nivel redus de implicare a institutiilor locale in activitatile sociale ale zonei din 
lipsa fondurilor; 

 Camine culturale dotate insuficient sau necorespunzator; 
 Dispensare comunale slab dezvoltate; 

 Institutii de invatamant primar si gimnazial care nu raspund standardelor UE; 
 Inexistenţa caminelor de batrani si a centrelor de copii in zona; 
 Parcurile, spatiile de joaca pentru copii, pistele de biciclete etc. sunt aproape 

inexistente in zona; 

 Lipsa serviciilor publice de îngrijire la domiciliu sau în regim instituţionalizat a 
persoanelor aflate în dif icultate(vârstnici fără sprijin, persoane cu dizabilităţi)  

 Sistem medical subdimensionat faţă de nevoile populaţiei din comunitate; 
neasigurarea permanenţei medicale în toate satele din teritoriu 

 Lipsa unui mecanism de consultare/informare a cetăţenilor, a practicii 
consultării publice la nivel de sat şi comună 

 Interes scăzut şi acces limitat la informaţiile privind legislaţia şi oportunităţile 

de f inanţare şi creditare a proiectelor edilitare, economice, sociale şi de mediu 

 

Riscuri 
 

 Schimbări frecvente şi contradictorii ale cadrului legislativ 
 Lipsa unei monitorizări continue a oportunităţilor de finanţare 

a programelor de infrastructură 
 Uzura şi degradarea continuă a infrastructurii în absenţa 

investiţiilor pentru modernizare 

 Obligaţia sistării activităţii de depozitarea a deşeurilor şi 
ecologizarea depozitelor neconforme 

 Posibilitatea reducerii fondurilor pentru investiţii publice ca 

efect al crizei economice 
 Lipsa de interes şi implicare în rezolvarea problemelor 

comunităţii 

 Pierderea in timp a traditiilor si obiceiurilor locale; 
 Posibilitati limitate de desfasurare a activitatilor sportive in 

zona; 

 Dificultati intampinate in accesarea fondurilor neramburabile 
datorita lipsei cunostintelor in domeniu; 

 
 

Oportunitati 
 

 Valorificarea traditiilor si obiceiurilor din zona prin accesarea de 
programe cu finantare europeana sau de la bugetul de stat; 

 
 Accesarea de finantari nerambursabile pentru reabilitarea 

institutiilor publice locale: scoli, dispensare comunale, camine 

culturale; 
 
 

 Existenţa programelor de finanţare care vizează dezvoltarea 
infrastructurii  

 

 Înfiinţarea unor trasee turistice care să pună în valoare patrimoniul 
cultural şi arhitectural al zonei 



În continuare se prezintă, într-o formă sintetică şi structurată, rezultatele analizei diagnostic a teritoriului GAL - 

„LA NOI ÎN SAT”, precum şi concluziile referitoare la aceasta: 

 

Teritoriul 

 Infrastructura rutiera este slab dezvoltata, situatie cu un impact negativ asupra altor elemente din 

teritoriu (servicii pentru populatie, dezvoltare turistica etc) 

 Infrastructura de cazare este inexistentă desi, asa cum s-a prezentat anterior, potentialul turistic este 

unul ridicat; 

 Acces facil la reţeua rutieră DN 65 (E574), la reţeaua feroviară (Găneasa şi Bârza),      38 km până la 

cel mai apropiat aeroport (Craiova) şi 95 km până la portul fluvial Corabia; 

 Existenţa condiţiilor climatice, hidro-geologice pentru dezvoltarea activităţii agricole 

 Utilizare redusă a pesticidelor şi îngrăşămintelor. 

 

Populatie 

 Forta de munca din zona este relativ ieftina fata de teritoriile invecinate; 

 Exista, in cadrul teritoriului „LA NOI ÎN SAT”, mici meseriasi şi meşteşugari. În scopul dezvoltarii lor, 

se impun masuri de sprijinire a activitatilor non agricole. 

 Nivel redus de educatie si grad ridicat de analfabetizare;  

 Valori reduse ale cuprinderii in invatamant si rate ridicate ale abandonului scolar; 

 Forta de munca de slaba calitate ce asigura servicii din zona (educationale, medicale, sociale); 

 Grad ridicat de toleranta, nivel redus de conflicte sociale intre cetateni. 

 Tendinţă de îmbătrânire a populaţiei; 

 Rata de dependenţă generală ridicată, 46,89 % 

Activitati economice 

 Se constata existenţa în zonă a unitatilor comerciale mici; 

 Nivelul de asociativitate al micilor producatori agricoli din zona este redus; 

 Tehnologizare redusa a agriculturii: parc agricol uzat fizic si moral 

 Nivelul redus de asociativitate al micilor producatori agricoli; 

 Retele rutiere comunale degradate, care ingreuneaza accesul la piete agricole; 

 Existenta unitatilor comerciale mici, cu profit mic- din cauza practicarii unor preturi mai mici fata de 

zonele invecinate; orientarea, in majoritatea cazurilor, catre clientii locali; 

 Populatie activa in agricultura cu un nivel scazut al cunostintelor si competentelor;  

 Nivel redus al cunostintelor si competentelor si in celelalte sectoarele; 

 Rata somajului rural ridicata ; 

 Lipsa locurilor de muncă; 

Organizare sociala si institutionala 

 Caracteristic APL din zona rurala „LA NOI ÎN SAT” este si descentralizarea administrativa redusa; 
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 Existenta in fiecare comuna a unui dispensar in care isi desfasoare activitatea un medic de familie sau 

chiar un medic specialist; Insa, desi exista, dispensarele comunale sunt slab dezvoltate si necesita 

interventii; 

 Infrastructura scolara este de slaba calitate; Institutii de invatamant primar si gimnazial care nu raspund 

standardelor UE; 

 Nivel redus de implicare a institutiilor locale in activitatile sociale ale zonei din lipsa fondurilor; 

 Existenţa redusă a institutiilor financiar-bancare in zona; 

 Camine culturale dotate insuficient sau necorespunzator; 

 Inexistenţa caminelor de batrani si a centrelor de copii in zona; 

 Parcurile, spatiile de joaca pentru copii, pistele de biciclete etc. sunt aproape inexistente in zona; 

In concluzie, situatia actuala a serviciilor si infrastructurii din zona „LA NOI ÎN SAT” afecteaza puternic 

calitatea vietii din spatiul rural si constituie o piedica pentru dezvoltarea activitatilor economice.  

Prin urmare, prioritizarea nevoilor si identificarea unor masuri de inverventie sunt necesare in zona.  

CRITERII DE SELECŢIE 

CS3.1.1  

Evaluarea situaţiei iniţiale şi analiza nevoilor şi a potenţialului zonei (diagnostic şi analiza SWOT) (Un parteneriat va putea obţine 

punctajul alocat acestui sub-criteriu dacă analiza diagnostic detaliază fiecare aspect prezent în teritoriu, iar analiza SWOT este în 
concordanţă cu analiza diagnostic. În acest sens, se vor lua în considerare cerinţele cuprinse în modelul Planului de dezvoltare locală la 
Partea I Prezentarea teritoriului – Analiza diagnostic şi în Partea a II-a Analiza SWOT); 

 
 

Corelatia Analiza Diagnostic – Analiza SWOT se realizeaza in tabelul de mai jos  

 GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ”LA NOI IN SAT” 

îndeplineşte 
CRITERIUL DE SELECŢIE CS1.1 / 1.2 / 1.4 
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TABEL DE CORELARE ANALIZA DIAGNOSTIC – ANALIZA SWOT 

 
ANALIZA DIAGNOSTIC ANALIZA SWOT 

SECŢIUNE ELEMENTE  IDENTIFICATE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principalele caracteristici 

geografice 

 Amplasare geografică compactă şi omogenă 

 Teritoriu situat in Câmpia Romanaţi, parte integrantă a 

Câmpiei Olteniei 

 Pozitionat in apropierea unor orase importante, mari centre 

industriale: Râmnicu Vâlcea, Craiova , Piteşti 

 Teritoriu traversat de importante drumuri naţionale 

 Unităţile de relief ale teritoriului sunt reprezentate de un 

fragment al Câmpiei Române, mai precis Câmpia Olteniei 

 Teritoriul este asezat in plina zona de clima temperat – 

continentala 

 Temperatura medie anuala are o valoare ridicata de 10° - 11° 

C.  

 Cantitatea anuala de precipitatii este de 501 –550 mm. 

 Solul predominant este cernoziomul 

 Oltul generează o luncă cu un grad ridicat de fertilitate 

 Teritoriul se incadrează in aria cu umiditate suficienta 

 Teritoriul este udat de râul Olt şi râul Olteţ 

 Apele freatice au calitate mijlocie-superioara şi sunt cantonate 

la adamcime mai mare pe platourile interfluviale, mijlocie pe 

podul teraselor dinspre Olt si mica in depozitele deluviu-

coluviale de versant sau in cele aluviale de lunca 

 Predomină vegetatia de stepa, urmata de cea de lunca 

 Floră şi faună specifice, în principal, luncii Oltului 

 Resursa naturală importantă a teritoriului o reprezintă fondul 

funciar 

Puncte Tari 

 Spatiu geografic compact; 

 Acces facil la reţeaua rutieră naţională şi de cale ferată, la 

aeroportul din Craiova şi la portul din Corabia  

 Distanţe relativ mici faţă de oraşe importante 

 Resurse de mediu impresionante: bazine hidrografice importante 

(raul Olt ); 

 Potential piscicol ridicat al zonei generat de resursele de mediu 

prezente in teritoriu; 

 Fertilitate ridicata a cernoziomurilor din zona ceea ce a generat 

un potential agricol ridicat (in special grau, porumb, floarea 

soarelui, legume); 

Puncte slabe 

 Infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare slab dezvoltata;  

 Infrastructură rutieră slab dezvoltată; 

 Lipsa unei strategii de dezvoltare la nivelul teritoriului 

Oportunităţi 

 Localizare in apropierea oraselor Craiova, Piteşti şi Slatina ceea 

ce faciliteaza accesul locuitorilor la mari piete de desfacere; 

 Posibilitati de practicare a pescuitului in zona; 

 Posibilitati de dezvoltare a teritoriului, prin constituirea 

Grupurilor de Actiune Locala si astfel, facilitarea accesului la 

finantare a micilor intreprinzatori; 

Ameninţări 

 Riscuri de calamitati naturale (inundaţii) ce pot afecta comunitati 

rurale deja sarace 
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ANALIZA DIAGNOSTIC ANALIZA SWOT 

SECŢIUNE ELEMENTE  IDENTIFICATE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Populaţie-demografie 

 Numărul de locuitori din teritoriu este în scădere ca urmare a 

soldului natural şi a soldului migrator negativ 

 Rata scăzută a natalităţii, generată de starea precară a calităţii 

vieţii şi incertitudinea zilei de mâine 

 Rata moralităţii depăşeşte rata natalităţii 

 Fenomen accentuat de îmbătrânire a populaţiei, populaţia 

vârstnică (peste 60 ani) depăşeşte numeric populaţia tânără (0-

14 ani) 

 Fenomen migrator influenţat de factorii economici şi sociali 

defavorabili: nivelul scăzut al veniturilor, sărăcia, bunăstarea 

materială precară, lipsa unor activităţi sociale sau culturale din 

zonele rurale  

 Migrarea externa a luat o amploare semnificativa 

 Incidenta migrarii în strainatate este mai mare în rândul 

barbatilor decât în rândul femeilor si mai ridicata în rândul 

populatiei tinere, fata de adulti si vârstnici. 

 Migrarea în strainatate are implicatii economice si sociale 

majore, îndeosebi în zonele rurale 

 Sumele de bani trimise în tara, de catre cei care lucreaza în 

strainatate, creeaza fluxuri financiare importante în economia 

rurala, pregătind calea pentru modernizarea si dezvoltarea 

spatiului rural 

 Scăderea populaţiei din grupa adultă 

 Rata de dependenţă generală ridicată 

 În teritoriu se înregistrează  şomaj 

Puncte Tari 

 Populatie activa in special in sectorul privind serviciile, in 

sectorul agricol, in sectorul industrial si comercial; 

 Forţă de muncă disponibilă şi accesibilă la costuri relativ reduse 

 Repartiţie echilibrată din punct de vedere al sexelor 

Puncte Slabe 

 Densitate scazuta a populatiei (sub 75 loc/kmp) 

 Grad inalt de saracie in rândul locuitorilor GAL; 

 Se manifestă fenomenul de îmbătrânire a populaţiei la nivel de 

teritoriu  

 Sold migrator negativ al populaţiei 

 Spor natural negativ al populaţiei 

 Nivel ridicat al numărului de pensionari şi persoane întreţinute în 

total populaţie inactivă 

 Paletă relativ redusă de calificări şi nivel de instruire şi calificare 

reduse 

 Creşterea numărului de persoane care beneficiază de asistenţă 

socială  

 Posibilităţi reduse de accesare a programelor de formare 

profesională 

Oportunităţi 

 Facilitatea accesului la informatii prin posibilitatile de organizare 

in zona a unor cursuri de formare profesionala, informare si 

difuzare de cunostinte; 

 Stimularea revenirii in tara a persoanelor plecate in strainatate, o 

data cu dezvoltarea zonei; 

Ameninţări 

 Prezenţa în apropiere a unor centre urbane dezvoltate poate 

conduce la intensificarea fenomenului de migraţiune a forţei de 

muncă spre acestea 

 Neadaptarea/adaptarea lentă a populaţiei mature şi vârstnice la 

provocările mediului economic şi social, la fenomenul mobilităţii 

şi reconversiei profesionale 

 Riscul excluderii sociale a locuitorilor din zona din cauza 

nivelului redus de educatie al acestora si a gradului ridicat de 

analfabetizare; 
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ANALIZA DIAGNOSTIC ANALIZA SWOT 

SECŢIUNE ELEMENTE  IDENTIFICATE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimoniul de mediu 

 

Patrimoniul arhitectural 

şi cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pe teritoriul GAL se găsesc importante situri protejate 

 Reţea hidrografică bogată cu grad scăzut de de inundaţii 

 Teritoriul are o floră şi faună diversă şi bogată ce poate genera 

oprtunităţi pentru dezvoltarea turismului 

 Deşeurile reprezintă o problemă dar există soluţie prin 

derularea proiectului Sistem de Management Integrat al 

Deşeurilor în Judeţul Olt  

 Teritoriul dispune de un divers şi valoros patrimoniu 

arhitectural şi cultural 

 Evaluarea stării de conservare, protejare, punere în valoare a 

patrimoniului cultural al zonei GAL a identificat mari 

disfuncţii şi vulnerabilităţi 

 În teritoriu s-au păstrat tradiţii şi obiceiuri care exploatate pot 

genera valoare adăugată produselor tradiţionale 

Puncte Tari 

 Resurse de mediu impresionante: bazine hidrografice importante 

( raul Olt ); 

 Potential piscicol ridicat al zonei generat de resursele de mediu 

prezente in teritoriu; 

 Existenţa ariilor de protecţie avifaunistică şi a siturilor de 

importanţă comunitară pe teritoriul GAL 

 Mediu natural nepoluat 

 Pastrarea traditiilor si obiceiurilor stravechi (legate de nastere, 

casatorie, obiceiuri funerare etc) 

 Pastrarea portului popular specific zonei; 

Puncte Slabe 

 Slaba conştientizare a populaţiei şi a agenţilor economici privind 

gestioanarea adecvată a deşeurilor 

 Slaba valorificare a patrimoniului arhitectural si cultural (desi 

potentialul este foarte ridicat); 

 Riscul interventiilor neautorizate, in special asupra obiectivelor 

de patrimoniu natural si cultural; 

 Imprecizia inventarului şi evidenţei patrimoniului arhitectural;  

 Estomparea/pierderea tradiţiilor locale 

 Lipsa acţiunilor de promovare activă a imaginii şi valorilor 

teritoriului 

Oportunităţi 

 Dezvoltarea sistemului de management integrat al deşeurilor în 

teritoriu 

 Posibilitati de dezvoltare a turismului prin valorificarea 

obiectivelor de patrimoniu natural si cultural; 

 Înfiinţarea “Zonei turistice etnofolclorice OLT-BOIANU” care 

pune în valoare patrimoniul cultural istoric existent în Câmpia 

Boianului  

Ameninţări 

 Costuri mari de conformare la standardele de mediu 

 Obligaţia sistării activităţii de depozitarea a deşeurilor şi 

ecologizarea depozitelor neconforme 

 Manifestarea din ce în ce mai accentuată a condiţiilor 

nefavorabile de mediu cu efect asupra culturilor agricole 

 Pierderea in timp a traditiilor si obiceiurilor locale; 
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ANALIZA DIAGNOSTIC             ANALIZA SWOT 

SECŢIUNE ELEMENTE  IDENTIFICATE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Economia locală 

 Populaţie activă în uşoară creştere 

 Principalul domeniu care generează ocupare este sectorul de 

servicii şi în special sectorul public – administraţie publică, 

învăţământ, sănătate 

 Numarul mic de persoane ocupate in agricultura in unele 

localitati demonstraza faptul ca agricultura se practica in mod 

individual, fiecare familie lucrand pamantul propriu 

 Sectorul industrial si de artizanat cuprinde o mică parte din 

populatia ocupată 

 Grad de dependenţă generală la un nivel critic 

 Amploarea fenomenului migrator înregistrat în ultima perioadă 

are impact negativ asupra dezvoltării economice a teritoriului 

 Nivelul scazut de instruire se reflecta în calitatea fortei de 

munca din teritoriul GAL, fiind un factor restrictiv pentru 

dezvoltarea economica din acest teritoriu 

 

Puncte Tari 

 Activitate economică redusă ca urmare a desfiinţării firmelor cu 

tradiţie în zonă  

 Existenta, la nivel local, a micilor meseriasi autorizati in lucrari 

de zidarie, comert, croitorie. 

 Existenta initiativei economice la nivel local 

Puncte Slabe 

 Lipsa locurilor de muncă 

 Spirit antreprenorial nedezvoltat 

Oportunităţi 

 Posibilitatea de crestere a numarului de locuri de munca (si 

implicit a populatiei active) prin facilitatea accesului la finantare 

a microintreprinderilor; 

 Promovarea, prin finantari nerambursabile, a integrarii tinerilor in 

viata rurala; 

 Posibilitati de dezvoltare economica datorita localizarii judetului 

in apropierea unor piete urbane; 

Ameninţări 

 Deprofesionalizarea forţei de muncă 

 Creşterea ponderii muncii la negru cu efecte negative asupra 

pieţei muncii, economiei locale şi asistenţei sociale 

 Accentuarea migrarii in strainatate a fortei de munca ce isi 

desfasoara activitatea in sectoarele primar/secundar; 
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ANALIZA DIAGNOSTIC ANALIZA SWOT 

SECŢIUNE ELEMENTE  IDENTIFICATE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agricultură 

 Numărul mic al persoanelor angajate în agricultură 
demonstraza faptul ca agricultura se practica in mod 

individual, fiecare familie lucrand pamantul propriu 

 Predomină practicarea unei agriculturi de subzistenţă şi 

semisubzistenţă 

 Suprafaţă agricolă importantă, în care predomină terenul 

arabil 

 Suprafaţă agricolă fragmentată care poate genera profit numai 

în condiţii de asociere 

 Inexistenţa formelor organizate de colectare şi valorificare a 

produselor agricole  

 Fertilitatea deosebit de ridicată a terenurilor agricole şi 

existenţa terenurilor arabile de calitate superioară (clasele I, II 

si III de calitate) sunt favorabile dezvoltării sectorului agricol 

vegetal şi în special al agriculturii ecologice 

 Managementul inadecvat şi aplicarea unor tehnici specifice 

agriculturii de subzistenţă ar putea afecta calitatea terenurilor 

agricole 

 Spiritul antreprenorial în agricultură este slab dezvoltat. 

 Nivel scăzut al comercializării produselor agricole generate de 

micii fermieri 

 Existenţa terenurilor agricole cu destinaţia de păşuni 

favorizează dezvoltarea sectorului zootehnic  

 Amenajări de îmbunătăţiri funciare insuficente şi slab dotate cu 

echipamente 

 Activităţi agricole  cu grad redus de mecanizare 

Puncte Tari 

 Resurse naturale importante (pasuni, fondul funciar agricol- 

resursa naturala de baza); 

 Fertilitate ridicata a cernoziomurilor din zona ceea ce a generat 

un potential agricol ridicat (in special grau, porumb, floarea 

soarelui, legume); 

 Existenţa unei suprafeţe considerabile de teren arabil 

Puncte Slabe 

 Inexistenţa unei forme organizate de colectare şi valorificare a 

produselor agricole autohtone 

 Pondere mare a activităţilor agricole şi de creştere a animalelor 

desfăşurate în gospodării individuale de subzis tenţă în 

detrimentul exploataţiilor agricole 

 Absenţa culturii asociative, a formării de asociaţii 

 Capacitate redusă de procesare a produselor agricole 

Oportunităţi 

 Creşterea cererii de produse ecologice 

 Posilitati de certificare a marcilor de origine 

 Promovarea, prin finantare nerambursabile, a formarii 

profesionale a fermierilor; 

 Posibilitati de dezvoltare economica prin constituirea grupurilor 

de actiune locala in zona si, astfel, facilitatea accesului la 

finantare a micilor intreprinzatori 

Ameninţări 

 Concurenţa produselor alimentare importate 

 Manifestarea din ce în ce mai accentuată a condiţiilor 

nefavorabile de mediu cu efect asupra culturilor agricole 
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ANALIZA DIAGNOSTIC                             ANALIZA SWOT 

SECŢIUNE ELEMENTE  IDENTIFICATE  
 

 

 

 

 

 

 

Industrie, Comerţ, 

Servicii 

 Tendinţă de dominare a micro-întreprinderilor 

 Numeroase micro-întreprinderi au o capacitate redusă de 

adaptare tehnologică şi managerială. 

 Cele mai numeroase micro-întreprinderi activează în domeniul 

comerţului cu amănuntul  

 Domeniul industrial slab reprezentat în activităţile economice 

desfăşurate de micro-întreprinderi 

 Produsele agricole sunt valorificate direct , fără a se acorda 

importanţă pregătirii pentru vânzare în sensul de aplicare a 

unor operaţii de prelucrare a lor, ceea ce are un efect negativ 

evident asupra veniturilor realizate de populaţia din teritoriul 

GAL 

 Există potenţial pentru dezvoltarea industriei de prelucrare a 

legumelor şi a produselor animale 

 Nu există servicii legate de sectorul turismului  

Puncte Tari 

 Existenţa unei comunităţi de afaceri reprezentată de agenţi 

economici cu activitate în zonă 

 Iniţiative private în domeniul comerţului 

 Potenţial de dezvoltare a turismului de agrement şi cultural 

 Teren şi spaţii disponibile pentru dezvoltarea de activităţi 

economice 

Puncte Slabe 

 Activităţi economice puţin diversificate, pondere mică a celor cu 

valoare adăugată mare şi a prestărilor de servicii pentru populaţie  

Oportunităţi 

 Creşterea cererii de servicii destinate persoanelor şi firmelor 

 Existenţa programelor de finanţare care vizează dezvoltarea 

infrastructurii  
Ameninţări 

 Monopolul firmelor puternic dezvoltate, la nivel local sau 

regional, pentru anumite produse sau servicii; 
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ANALIZA DIAGNOSTIC               ANALIZA SWOT 

SECŢIUNE ELEMENTE  IDENTIFICATE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicii şi infrastructuri 

medico-sociale 

 
Politici întreprinse în 

teritoriu 

 Infrastructura de cazare este inexistentă desi potentialul turistic 

este unul ridicat 

 Serviciile medicale si sociale se regasesc in cadrul teritoriului 

GAL insa calitatea lor este foarte slab dezvoltata 

 Accesul la spital şi la forme superioare de învăţământ este 

asigurat la distanţe relativ mici. 

 Asistenta medicala in cadrul teritoriului GAL este destul de 

precara datorita infrastructurilor insuficiente sau a accesului 

dificil la acestea 

 Infrastructura educaţională şi de sănătate necesită intervenţii 

urgente datorită unui nivel avansat de degradare 

 Numarul de scoli din zona GAL, depaseste necesitatile 

populatiei, însă calitatea educatiei este redusa, pe de o parte din 

cauza slabei dotari a infrastructurii educationale, iar pe de alta 

parte, datorita nivelului de pregatire, experienta al profesorilor 

 Diversificarea activitatilor economice nu este sustinuta de 

lucratori cu formare sau experienta specifica diverselor tipuri 

de meserii, deoarece sistemul educational nu a fost adaptat, in 

cadrul ariei teritoriale a GAL 

 Spatiile in care pot fi practicate sporturile sunt cele din incintele 

salilor de sport scolare sau pe terenurilor de sport, neamenajate 

insa.  

 Activitatea comunitatilor din teritoriul GAL este coordonată de 

autoritatile administratiilor publice locale, respectiv primariile 

si consiliile locale 

 Activitatea autoritatilor administratiilor publice locale din 

teritoriul acoperit de GAL detine o serie de proiecte finalizate 

sau in curs de realizare, manifestând un permanent interes 

pentru accesarea sprijinului oferit prin instrumente financiare 

 

Puncte Tari 

 Existenta in cadrul institutiilor de invatamant a conexiunilor la 

internet si, de asemenea, a unui spatiu special amenajat in care 

copii pot deprinde abilitati de utilizare a calculatorului si a 

internetului; 

 Existenta in fiecare comuna a unui dispensar in care isi 

desfasoare activitatea un medic de familie sau chiar un medic 

specialist; 

 Existenţa unui portofoliu de proiecte cu finanţare din fonduri 

europene care vizează modernizarea infrastructurii tehnico-

edilitare şi sociale în curs de derulare sau de promovare 

 Existenţa strategiilor de dezvoltare la nivel de localităţi şi a 

strategiilor de utilităţi publice 

Puncte Slabe 

 Lipsa de interes şi implicare în rezolvarea problemelor 

comunităţii 

 Infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare slab dezvoltata; 

 Infrastructura de cazare inexistentă; 

 Infrastructura medicala deficitara; 

 Infrastructura educationala de calitate redusă; 

 Posibilităţi reduse de cofinanţare a proiectelor din fonduri 

europene nerambursabile 

 Resurse financiare locale insuficiente pentru sprijinirea şi 

promovarea unor investiţii 

 Lipsa unei strategii de dezvoltare la nivelul teritoriului 

Oportunităţi 

 Posibilitati de dezvoltare a teritoriului, prin constituirea 

Grupurilor de Actiune Locala si astfel, facilitarea accesului la 

finantare a micilor intreprinzatori; 

 Posibilitati de dezvoltare a zonelor sarace prin accesarea altor 

fondurilor europene si a fondurilor finantate de bugetul de stat;  

Ameninţări 

 Solicitantii nu pot acoperi partea de contributie proprie si de 

cheltuieli neeligibile); 
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ANALIZA DIAGNOSTIC  ANALIZA SWOT 

SECŢIUNE ELEMENTE  IDENTIFICATE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicii şi infrastructuri 

medico-sociale 

 

 

Politici întreprinse în 

teritoriu 

 

 

 

 

 

 

 

 Atât reprezentanţi ai sectorului privat cât şi reprezentanţi ai 

sectorului public, se numără printre cei care au accesat 

fondurile de preaderare şi structurale.  

 În teritoriu îşi desfăşoară activitatea organizaţii non 

guvernamentale 

 Nu există încă demersuri integrate de dezvoltare, abordări 

teritoriale ale unei probleme comune mai multor comunităţi 

Puncte Tari 

 Adminstraţie Publică Locală receptivă şi deschisă 

Puncte Slabe 

 Implicare redusă a mediului privat în elaborarea şi implementarea 

politicilor şi strategiilor în domeniul resurselor umane 

 Politici defavorizante la nivelul zonei in ceea ce priveste 

comunitatile mici; 

 Nivel redus de implicare a institutiilor locale in activitatile sociale 

ale zonei din lipsa fondurilor; 

 Institutii financiar bancare inexistente in zona; 

 Camine culturale dotate insuficient sau necorespunzator; 

 Dispensare comunale slab dezvoltate; 

 Institutii de invatamant primar si gimnazial care nu raspund 

standardelor UE; 

 Inexistenţa caminelor de batrani si a centrelor de copii in zona;  

 Lipsa serviciilor publice de îngrijire la domiciliu sau în regim 

instituţionalizat a persoanelor aflate în dificultate 

 Sistem medical subdimensionat faţă de nevoile populaţiei din 

comunitate; neasigurarea permanenţei medicale în toate satele din 

teritoriu 

 Lipsa unui mecanism de consultare/informare a cetăţenilor, a 

practicii consultării publice la nivel de sat şi comună 

Oportunităţi 

 Accesarea de finantari nerambursabile pentru reabilitarea 

institutiilor publice locale: scoli, dispensare comunale, camine 

culturale; 

Ameninţări 

 Lipsa unei monitorizări continue a oportunităţilor de finanţare a 

programelor de infrastructură 

 Uzura şi degradarea continuă a infrastructurii în absenţa 

investiţiilor pentru modernizare 

 Posibilitati limitate de desfasurare a activitatilor sportive in zona; 
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PARTEA A – III – A: PRIORITĂŢI 

 

Aşa cum s-a prezentat anterior, spaţiul rural constituie, pentru zona vizată de GRUPUL de Acţiune 

Locală ”LA NOI IN SAT”, un teritoriu pe care se desfăşoară activităţi proprii sectoarelor primare – 
agricultură și creşterea animalelor – și care este, totodată, suport pentru alte activităţi și servicii ce se doresc 
a se dezvolta cu scopul oferirii de alternative ocupaţionale. Totodată, zona 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 a 

acestui teritoriu, prin analizele diagnostic și SWOT şi, de asemenea, în urma unor consultări ale tuturor 

partenerilor grupului (publici, privati, ONG) conform celor prezentate în partea a V-a – Parteneriatul și 
detaliate în Anexa V și ţinând cont de şansele reale de implementare și de materializare a acestor obiective, 

au fost stabilite următoarele priorităţi, ca și puncte cheie ale teritoriului și drept urmare - axul în căruia se 
vor centra toate acţiunile viitoare ale GRUPULUI de Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT”: 

 

În ceea ce priveşte principalele instrumente utilizate pentru stabilirea priorităţilor s-au realizat analize 

diagnostic, analizele datelor cantitative și a informaţiilor calitative și s-au utilizat matricile SWOT ale 
mediului rural (teritoriu, populaţie, activităţi economice și organizare socială și instituţională - aşa cum au 
fost ele prezentate în capitolele anterioare).  

Sursele de informaţii utilizate pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Locală au fost ample, 
combinându-se atât sursele statistice cu caracter cantitativ cât și informaţii calitative, studii specifice care au 

adus o importantă valoare adăugată diagnosticului prin oferirea unei viziuni mai profunde asupra mediului 
rural. 

Echipa care a contribuit la realizarea Planului de Dezvoltare Locală a consultat de asemenea strategiile 

de dezvoltare locale și judeţene existente și a făcut sugestii conducerii parteneriatului GRUPULUI de 
Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT” de a încorpora în Planul de Dezvoltare Locală cele mai reprezentative 

informaţii ale zonei supuse analizei, pentu a obţine un plan de cea mai bună calitate. 
În vederea identificării tuturor aspectelor semnificative care trebuie luate în calcul în elaborarea 

strategiei s-au format grupuri de lucru care au reunit atât reprezentanţii publici cât și reprezentanţii privaţi. În 

cadrul acestor grupuri de lucru s-au stabilit de comun acord acţiunile și priorităţile de dezvoltare ale zonei 
prin luarea în discuţie a problemelor, riscurilor, oportunităţilor și perspectivelor de dezvoltare ale zonei 

GRUPULUI de Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT” și ţinând cont de direcţiile de dezvoltare trasate prin 
intermediul strategiilor de dezvoltare judeţene și regionale. 

De asemenea, membrii GRUPULUI de Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT” au realizat animarea 

teritoriului prin distribuirea de materiale publicitare cu un conţinut bogat în informaţii care fac referire la 
programul Leader și la perspectivele de implicare a populaţiei în trasarea direcţiei de dezvoltare a zonei.  

CRITERIUL DE SELECŢIE CS 3.1.2 Obiectivele stabilite pentru implementarea 

planului de dezvoltare locală (Se va obţine punctaj dacă  obiectivele/priorităţile stabilite 

reflectă analiza SWOT şi dacă există o relaţie sinergică şi complementară între 

obiective/priorităţi) 

Prioritățile și obiectivele stabilite de partenerii  GAL „LA NOI IN SAT” decurg în mod 
logic din analiza SWOT, obiectivele prezentate mai sus în cadrul măsurii fiind o concretizare a 

realităţii teritoriale pe toate componentele de dezvoltare 

 GRUPUL de Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT” 

Îndeplineşte CRITERIUL DE SELECŢIE CS3.1.2   



 

100 
 

PRIORITĂŢI OBIECTIVE MĂSURI 

 
P1: 
Consolidarea 
sectorului 
agricol și 
silvic 

 
 

 O1: Formarea resurselor umane cu scopul creşterii 
competitivităţii sectorului agricol și îmbunătăţirii 
condiţiilor de lucru pentru tinerii fermierii cu exploatatii 
de semi-subzistenţă. 

 O2: Stimularea lucrului în parteneriate public - private 
reglementate oficial sau nu, între agenţii economici din 
sectorul agricol (societati agricole, cooperative, grupuri de 
producatori, alte organizatii ori grupari agricole) 

 O3: Valorificarea produselor traditionale si imbunatatirea 
conditiilor de depozitare a produselor agricole din zona 
GAL  

 O4: Valorificarea zonelor naturale și protejate pentru 
protecţia mediului si pădurilor  din spaţiul rural. 

411 prin Măsura 111 „Formare profesională, informare şi 
difuzare de cunoştinţe¨. 

411 prin Măsura 112 Instalarea tinerilor fermieri 
411 prin Măsura 123 Creşterea valorii adăugate a 

produselor agricole şi forestiere 
        411 prin Măsura 141 „Sprijinirea fermelor agricole de 
semi-subzistentă”. 

411 prin Măsura 221  ¨Prima împădurire a terenurilor 
agricole¨ 

411 prin  Măsura 421  ¨ Implementarea proiectelor de 
cooperare¨. 

411 prin  Măsura 431.2 ¨Funcţionarea Grupului de 
Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea 
teritoriuluï . 

P2: 
Dezvoltarea 
mediului de 
afaceri și a 
alternativelor 
ocupatioinale 
in sectorul non 
agricol 

 O5: Stimularea spiritului antreprenorial în domenii non 
agricole pentru menţinerea tinerilor în teritoriul GAL și 
diminuarea migrării spre zona urbană. 

 O6: Crearea unor alternative ocupationale in sectorul 
privat non agricol prin agroturism și promovarea 
elementelor de patrimoniu, a moştenirii culturale şi 
naturale 

411 prin Măsura 312 ¨Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea 
de micro-întreprinderï . 

411 prin Măsura 313 ¨Încurajarea activităţilor turistice¨. 
411 prin  Măsura 421  ¨ Implementarea proiectelor de 

cooperare¨. 
411 prin  Măsura 431.2  ¨ Funcţionarea Grupului de 

Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea 
teritoriuluï . 

P3: 
Îmbunătăţirea 
condiţiilor de 
trai și a 
serviciilor 
pentru 
populaţie 

 

 O7: Asigurarea accesului la serviciile de bază  în vederea 
realizării unei dezvoltări durabile 

 O8: Promovarea valorilor colective de patrimoniu, 
specifice  moştenirii culturale şi naturale prin turism rural 

411 prin Măsura 322  ¨Renovarea, dezvoltarea satelor, 
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia 
rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale". 

411 prin Măsura 313 ¨Încurajarea activităţilor turistice 
411 prin Măsura 221  ¨Prima împădurire a terenurilor 

agricole¨ 
411 prin  Măsura 431.2  ¨Funcţionarea Grupului  de 

Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea 
teritoriuluï . 
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Schema nr. 1. 

Priorităţi                                                              OBIECTIVE OPERAŢIONALE                            MĂSURI 

     
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

411 prin Măsura 141 „Sprijinirea 

fermelor agricole de semi-subzistentă”. 

 

P1: Consolidarea sectorului agricol și silvic 

 

P3: Îmbunătăţirea condiţiilor de trai și 

a serviciilor pentru populaţie 

P2: Dezvoltarea mediului de afaceri și 

a alternativelor ocupationale in sectorul 

non agricol 

411 prin Măsura 111 „Formare 

profesională, informare şi difuzare de 

cunoştinţe¨ . 

411 prin Măsura 313 ¨Încurajarea 
activităţilor turistice¨. 

411 prin Măsura 221  ¨Prima împădurire 

a terenurilor agricole¨. 

411 prin Măsura 312 ¨Sprijin pentru 

crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi¨. 

411 prin Măsura 322 ¨Renovarea, 
dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de 
bază pentru economia şi populaţia rurală şi 

punerea în valoare a moştenirii rurale" . 

411 prin Măsura 421  ¨Implementarea 
proiectelor de cooperare¨. 

411 prin  Măsura 431.2 ¨Funcţionarea 
Grupului de Acţiune Locală, dobândirea de 
competenţe şi animarea teritoriului¨. 

O1: Formarea resurselor umane cu scopul creşterii 

competitivităţii sectorului agricol și îmbunătăţirii 

condiţiilor de lucru pentru tinerii fermierii cu 

exploatatii de semi-subzistenţă. 
 

O2: Stimularea lucrului în parteneriate public - 

private reglementate oficial sau nu, între agenţii 

economici din sectorul agricol si silvic (societati 

agricole, cooperative, grupuri de producatori, alte 

organizatii ori grupari agricole) 
 

O3: Valorificarea produselor traditionale si 

imbunatatirea conditiilor de depozitare a produselor 

agricole din zona GAL  

 

O4: Valorificarea zonelor naturale și protejate pentru 

protecţia mediului si pădurilor  din spaţiul rural. 

O5: Stimularea spiritului antreprenorial în domenii 

non agricole pentru menţinerea tinerilor în teritoriul 

GAL și diminuarea migrării spre zona urbană. 
 

O6: Crearea unor alternative ocupationale in sectorul 

privat non agricol prin agroturism și promovarea 

elementelor de patrimoniu, a moştenirii culturale şi 

naturale 

O7: Asigurarea accesului la serviciile de bază  în 

vederea realizării unei dezvoltări durabile 
 

 
411 prin Măsura 112  ¨Instalarea tinerilor 

fermieri¨ 

O8: Promovarea valorilor colective de patrimoniu, 

specifice  moştenirii culturale şi naturale prin turism 

rural 

411 prin Măsura 123 Creşterea valorii 
adăugate a produselor agricole şi forestiere 
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PARTEA A IVA-A: PREZENTAREA MĂSURILOR 

Urmare a consultărilor realizate în teritoriul GRUPULUI  de Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT” ale căror rezultate se regăsesc în 

cele trei tipuri de chestionare aplicate și ataşate în anexele aferente părţii IV și interpretate în capitolul V atât sub formă tabelară - 
grafică, au fost identificate următoarele măsuri cu potenţial real de realizare a indicatorilor în perioada de implementare a proiectului: 
411 prin Măsura 111 „Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe¨ 

411 prin Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri¨ 
411 prin Măsura 123 ¨Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere¨ 

411 prin Măsura 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistentă”̈  

411 prin Măsura 221 ¨Prima împădurire a terenurilor agricole¨ 
411 prin Măsura 312 ¨Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderï  

411 prin Măsura 313 ¨Încurajarea activităţilor turistice¨ 
411 prin Măsura 322 ¨Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea 

în valoare a moştenirii rurale" 
411 prin Măsura 421 ¨Implementarea proiectelor de cooperare¨ 
411 prin Măsura 431.2 ¨ Funcţionarea GRUPULUI de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului¨ 

 Fişele pentru descrierea măsurilor ce urmează au fost realizate ţ inând cont de prevederile fişelor măsurilor din PNDR și vor face obiectul unor 

actualizări până la sfârşitul perioadei dacă PNDR va suferi modificări și legislaţia aferentă programului LEADER o va permite. 

În alegerea măsurilor s-a pornit de la potenţialul teritoriului vizat de GRUPUL de Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT”, dar alegerea 
lor a avut la bază criterii obiective de realizare a unei activităţi complexe într-o perioadă scurtă de timp. Un aspect important reliefat de 
partenerii GRUPULUI de Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT” este cel legat de cofinanţare pentru măsurile care implică o contribuţie 

privată (123, 221, 312, parţial 313) și măsura de funcţionare 431.2 care va avea nevoie de fonduri în avans, cel puţin până la prima 
cerere de rambursare. 

Din consultările realizate, se constată că există în teritoriu capacitate financiară de a suporta cofinanţarea necesară acestor proiecte, 
în anexele aferente părţii a IV-a se regăsesc următoarele documente: 
 Anexa IV.1 – Angajament de cofinanţare semnat de toţi partenerii GRUPULUI de Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT”, atât pentru 

proiectele pe care le vor solicita în calitate de beneficiari privaţi, cât și pentru suportarea cheltuielilor de funcţionare până la prima 
tranşă de plăţi efectuată de APDRP. 

 Anexa IV.2 – Scrisoare de intenţie FNGCIMM IFN SA prin filiala sa regională cu privire la garantarea avansului necesar 
funcţionării. 

 Anexa IV.3 -  Scrisoare de intenţie instituţie bancară, atât cu privire la GRUPUL de Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT”, cât și cu 

referire la beneficiarii privaţi. 
 Anexa IV.4 -  Scrisori de intenţie potenţiali beneficiari. 

Documentele ataşate demonstrează faptul că la nivel de GRUPULUI de Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT”, există toate condiţiile 
favorabile începerii și susţinerii activităţii de implementare, atât pe componenţa privată cât și pe cea de funcţionare a apartului de 

lucru aferent structurii asociative nou formate. 
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Măsura 111 „Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe¨ 

111.A)  Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei:    

 OBIECTIVELE GAL „LA NOI IN SAT” 

Măsura 111 se încadrează în Axa I – „Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier”.   
Acţiunile măsurii vizează consolidarea competenţelor fermierilor şi ale altor persoane implicate în sectoarele agroalimentar şi 

forestier, ca mijloc de încurajare a unui management mai bun al exploataţiilor agricole, pădurilor şi unităţilor de procesare. 
 

Obiectivul general (Ob.Ge.):  

111.Ob.Ge.1) Îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor agricol, silvic şi alimentar, utilizarea durabilă a terenurilor agricole şi protecţia 
mediului, prin acţiuni de formare, informare şi difuzare de cunoştinţe  inovative adresate persoanelor adulte care activează în sectoarele 

menţionate. 
 
Obiective Specifice (Ob.Sp.): 

111.Ob.Sp.1) Dobândirea de informaţii şi cunoştinţe relevante care să permită gospodărirea durabilă a terenurilor agricole şi 
forestiere, creşterea calităţii managementului la nivel de fermă, restructurarea şi modernizarea în sectoarele de procesare şi 

comercializare pentru produsele agricole şi forestiere, contribuind astfel la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi reducerea şomajului în 
zonele rurale.  

111. Ob.Sp.2) Îmbunătăţirea şi dezvoltarea competenţelor necesare pentru persoanele care sunt sau vor fi implicate în activităţi 

forestiere pentru practicarea unui management durabil al pădurilor în vederea creşterii suprafeţelor forestiere, prelucrării lemnului şi 
valorificării eficiente a produselor pădurii. 

 
Obiective Operaţionale (Ob.Op.): 

În vederea punerii în practică a obiectivelor specifice cu scopul de a sprijini fermierii şi a persoanelor care îşi desfăsoară activitatea 

în sectoarele agroalimentar şi forestier, având drept finalitate îmbunătăţirea capitalului uman prin sprijinirea acestora în vederea 
adaptării la noul context, se disting urmatoarele obiective operaţionale: 

111. Ob.Op.1) îmbunătăţirea cunoştinţelor tehnice şi economice generale, specifice pentru agricultură, silvicultură şi industria 
alimentară; 
111. Ob.Op.2) pregătire generală pentru managementul şi administrarea fermelor; 

111. Ob.Op.3) respectarea condiţiilor de eco-condiţionalitate şi a Standardelor Pieţei Agricole Comune, diversificarea sau 
restructurarea producţiei fermelor (introducerea de noi produse şi sisteme de procesare); 

111. Ob.Op.4) conştientizarea fermierilor privind probleme generale de mediu în sectoarele agricol, forestier şi al industriei alimentare 
în scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului; 
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111. Ob.Op.5) educarea şi conştientizarea proprietarilor de păduri (dobândirea conştiinţei forestiere) în vederea asigurării gospodăririi 

durabile a pădurilor coroborat cu valorificarea superioară a resurselor forestiere şi creşterea procentului de păduri la nivel naţional, ce 
reprezintă obiective principale ale politicii naţionale forestiere; 
111. Ob.Op.6) informări privind introducerea de noi tehnologii informaţionale şi de comunicare (IT). 

 
Necesitatea activităţilor de formare profesională apare în contextul legat de creşterea competitivităţii și diversificării produselor și 
activităților din agricultură și silvicultură, de restructurarea și modernizarea sectoarelor agricol și forestier, a sectoarelor de procesare și 

comercializare pentru produsele agricole și forestiere, de încurajarea afacerilor orientate spre piață, a cerințelor pentru o gamă largă de 
aptitudini economice și de management cât și de îndeplinirea obiectivului gestionării durabile a terenurilor și protecției mediului, 

aplicarea de tehnologii și practici prietenoase mediului și de utilizare a energiei regenerabile. Prin urmare, este necesar ca activitățile de 
formare profesională, informare și difuzare a cunoştințelor să fie extinse și la persoanele adulte care sunt implicate în domenii care au 
legătură cu agricultura, industria alimentară și silvicultură. 

 RAPORTUL CU STRATEGIA DE DEZVOLTARE – MIZA INTERVENŢIEI 

Sectorul agricol complementat de cel silvic reprezintă o componentă importantă a activităţii economice a teritoriului acoperit de GAL 

„LA NOI IN SAT”Astfel, este necesar să se extindă aria activităţilor de instruire, informare şi difuzare a cunoştinţelor către toate 
persoanele adulte care sunt sau vor fi implicate în sectoarele agricol, alimentar şi silvic. Aceste activităţi acoperă subiecte în cadrul 

ambelor obiective: competitivitatea sectoarelor agricol, alimentar şi forestier precum şi îmbunătăţirea utilizării durabile a terenurilor şi 
protecţia mediului. 

Prin includerea măsurii 111 se urmăreşte stimularea factorilor din sectoarele mai sus menţionate de a fi informaţi şi ulterior de a se 
implica în acţiuni colective care să maximizeze rezultatul eforturilor sale, ca de exemplu grupurile de producatori care se vor înfiinţa la 
nivel de teritoriu, şi trecerea de la o agricultură extensivă la o activitate care să aducă un plus de valoare produselor ecologice pe o nişă 

concretă de piaţă, cu un raport calitate - preţ mai ridicat. 
Furnizarea acţiunilor de formare profesională precum şi a acţiunilor de informare şi difuzare a cunoştinţelor se va realiza pentru fiecare 

fermier, pe baza acceptului acestuia fără discriminare pe criterii de vârstă, sex, rasă, origine etnică, apartenenţă politică sau religioasă 
etc. 
Implementarea acestei măsuri, prin care se acordă sprijin privind participarea la acţiuni de formare, informare şi difuzare a 

cunostinţelor va fi în acord cu priorităţile mai sus evidenţiate de GAL „LA NOI IN SAT” care duce la competitivitate pe piaţa de nişă 
a produselor agroalimentare, la creşterea potenţialului său de dezvoltare determinat de productivitate şi de consolidare a coeziunii 

sociale cu accent asupra cunoştinţelor, inovaţiei şi valorificării capitalului uman. 

 
111.B) Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

 DESCRIEREA ACŢIUNILOR CE VOR FI REALIZATE ȘI MODUL ÎN CARE ACESTEA SATISFAC NEVOILE 

STABILITE ÎN STRATEGIA DE DEZVOLTARE 

Măsura 111 sprijină următoarele acţiuni (Ac.): 
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111.Ac.1)  Programe de formare profesională de scurtă durată (iniţiere, perfecţionare şi specializare), cu perioade diferenţiate de 

pregătire, în funcţie de tematica cursului, grupul ţintă şi nivelul existent de pregătire al solicitanţilor de formare profesională în vederea 
îmbunătăţirii şi perfecţionării cunoştinţelor privind competenţele manageriale şi tehnice în domeniul agricol, forestier şi agro-alimentar, 
introducerea de noi tehnologii şi inovaţii, protecţia mediului şi agricultura ecologică, cunoaşterea şi respectarea condiţiilor de eco-

condiţionalitate etc. 
 

111.Ac.2)   Acţiuni de informare şi difuzare de cunoştinţe privind schemele de sprijin ale PAC, a modului de aplicare a măsurilor 

pentru dezvoltare rurală. 
Acţiunile prevăzute care se efectuează prin această măsură au un caracter colectiv şi nu individual, vizând acţiuni de coeziune similare 

activităţii grupurilor de producători, aşa cum prevede măsura 142.  
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 TERITORIUL VIZAT: întreaga zonă acoperită de GAL „LA NOI IN SAT” 

 SINERGIA CU ALTE MĂSURI 

Sprijinul acordat prin măsura 111 va facilita accesul la alte măsuri din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, în special cele din 

Axa 1- Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier şi Axa 2 – Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural. De 

CRITERIUL DE SELECŢIE CS3.1.3  Acţiuni pentru atingerea obiectivelor                          

(Se va obţine punctaj dacă acţiunile stabilite sunt în concordanţă cu obiectivele/priorităţile 

strategiei) 

Acţiunile propuse de partenerii  GAL „LA NOI IN SAT” vin să materializeze următoarele 
priorităţi și obiective: 

 P1: Consolidarea sectorului agricol și silvic 
 O1: Formarea resurselor umane cu scopul creşterii competitivităţii sectorului agricol și 

îmbunătăţirii condiţiilor de lucru pentru tinerii fermierii cu exploatatii de semi-subzistenţă. 
 O2: Stimularea lucrului în parteneriate public - private reglementate oficial sau nu, între 

agenţii economici din sectorul agricol (societati agricole, cooperative, grupuri de producatori, 

alte organizatii ori grupari agricole) 
 O3: Valorificarea produselor traditionale si imbunatatirea conditiilor de depozitare a 

produselor agricole din zona GAL  
 O4: Valorificarea zonelor naturale și protejate pentru protecţia mediului si pădurilor  

din spaţiul rural. 

 GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ”LA NOI IN SAT” 

îndeplineşte 
CRITERIUL DE SELECŢIE CS3.1.3 
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asemenea, accesul la măsura de instalare a tinerilor fermieri 112 este condiţionat de dovedirea de competenţe profesionale, ce pot fi 

obţinute şi prin participarea potenţialilor beneficiari la cursurile finanţate prin această măsură. Fermierii vor fi formaţi, în primii trei ani 
de la primirea sprijinului, cu un curs de formare profesională prin măsura 111 „Formare profesională, informare şi difuzare de 
cunoştinţe” în cel puţin unul din domeniile: managementul exploataţiei agricole, contabilitatea fermei, protecţia mediului, agricultură 

ecologică etc. 
 
Împreună cu măsura 143 a PNDR – „Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru fermieri” - sprijinul care se acordă 

prin această măsură va spori nivelul de cunoaştere, informare, educaţie a persoanelor care lucrează în sectoarele agro-alimentar şi 
silvic, va facilita, de asemenea, accesarea unor măsuri de investiţii de către tinerii fermieri.  

 
Delimitarea de alte instrumente financiare ale UE (FSE / POR) 

 

Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală include activităţi care privesc dezvoltarea resurselor umane şi, prin urmare, acest 
program se află în relaţie de complementaritate cu POS DRU. Delimitarea dintre POS DRU şi PNDR are la bază tipul de intervenţii şi 

nu demarcarea teritorială. În ceea ce priveşte educaţia şi formarea profesională iniţială, POS DRU, prin axa prioritară (AP) 1 “Educaţie 
şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” va oferi, prin intermediul şcolilor 
și liceelor specializate, programe de formare iniţială în agricultură, finalizate cu o atestare în acest domeniu. 

 Formarea profesională continuă pentru persoanele din agricultură, agricultura de subzistenţă şi semisubzistenţă, va fi realizată în 
cadrul POS DRU prin AP 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” sau prin AP 5 “Promovarea măsurilor active de 

ocupare”. Pentru persoanele ocupate în agricultură şi în agricultura de subzistenţă, POS DRU, va finanţa în cadrul AP 2 doar formarea 
profesională în vederea calificării (inclusiv recalificarea), ca şi pentru celelalte sectoare. Prin AP 5 a POS DRU se va promova 
orientarea, consultanţa şi formarea în domeniul antreprenorial şi în domenii nonagricole.  

Prin PNDR, măsura 111 se vor finanţa numai programe de formare de scurtă durată (cursuri de bază şi specializări) pentru 
perfecţionarea cunoştinţelor lucrătorilor din agricultură şi silvicultură. Pentru absolvenţii acestor cursuri de formare se vor acorda 

atestate de participare. 
 
In concluzie putem sublinia că: 

* FEADR (PNDR – Axa 1) va sprijini acţiuni de pregătire profesională de scurtă durată a celor implicaţi în activităţi agricole, 
forestiere şi de industrie alimentară, fără dobândirea unei calificări; 

* FSE (POS DRU) va sprijini acţiunile de formare profesională a persoanelor implicate în sectorul nonagricol şi a fermierilor pentru a 
se reorienta către alte activităţi, asigurând, astfel coerenţa cu măsurile investiţionale din sectoarele non-agricole ale Axei 3. Se adaugă 
acţiunile de formare profesională prin intermediul şcolilor profesionale şi a liceelor, inclusiv unităţile şcolare specializate în domeniul 

agriculturii şi silviculturii. 
*  FEDR (POR) va sprijini investiţiile în infrastructura educaţională 

*  FEP (POP) vizează acţiuni de formare profesională prin măsura 3.1 ¨Acţiuni colective¨ pentru promovarea unui sector piscicol 
competitiv, dinamic, modern şi asigurarea unui pescuit durabil, adresându-se doar persoanelor implicate în acest sector prin cursuri 
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care ajută pescarii să cunoască metode şi instrumente de pregătire privind la regulamentele naţionale şi europene, condiţii de igienă şi 

controlul calităţii. Prin comparaţie, măsura 111 a PNDR  propusă de GAL „LA NOI IN SAT” vizează persoanele implicate în 
activităţi agricole, forestiere şi agroalimentare cu excepţia celor care au drept activitate de bază pescuitul şi acvacultura; 

 ACŢIUNI ALE MĂSURII 111 ÎN LEGĂTURĂ CU ALTE MĂSURI DIN PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

Acţiunile propuse în cadrul măsurii 111 se vor realiza în mod integrat, pentru a putea contribui la dezvoltarea altor măsuri incluse în 
strategia GAL „LA NOI IN SAT” 

 

Măsura 112  ¨ Instalarea tinerilor fermieri  ̈

Măsura 123 "Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere” 

Măsura 141  ¨ Sprijinirea fermelor de semi-subzistenta  ̈
Măsura 221  ¨ Prima impadurire a terenurilor agricole  ̈

 Beneficiarul sau reprezentantul legal al proiectului trebuie să dovedească o pregătire profesională, în raport cu proiectul. Tinerii 
fermieri care beneficiază de sprijin prin această măsură sunt obligaţi să urmeze, în primii trei ani de la primirea sprijinului, cursuri de 

formare profesională prin măsura 111 „Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe” în cel puţin unul din domeniile: 
managementul exploataţiei agricole, contabilitatea fermei, protecţia mediului, agricultură ecologică etc. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
111.C) Beneficiari : 

 Tipuri de beneficiari : 

Direcţi: 

CRITERIUL DE SELECŢIE CS3.1.4   

Complementaritatea cu alte programe de dezvoltare  

(Se va obţine punctaj dacă strategia propusă de parteneriat demonstrează complementaritatea cu alte 
programe relevante   de dezvoltare cu finanţare locală, naţională sau europeană) 

GAL „LA NOI IN SAT” propune includerea măsurii 111 în complementaritate cu: 
- alte măsuri ale PNDR neincluse în strategia grupului: 142, 143, 121 
- alte măsuri ale PNDR incluse în strategia grupului: 112, 123, 141 
- FSE prin POS DRU: (AP) 1 “Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi 

dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, AP 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, AP 
5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”. 

- FEDR (POR) va sprijini investiţiile în infrastructura educaţională; 
- POP: 3.1 ¨Acţiuni Colective¨ 

 GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ”LA NOI IN SAT” 

îndeplineşte  
CRITERIUL DE SELECŢIE CS3.1.4 
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Furnizori ai acţiunilor de formare profesională, informare şi difuzare a cunoştinţelor, sunt entităţi publice sau private care activează în 

domeniul formării profesionale a adulţilor şi/sau informării şi difuzării de cunoştinţe care îndeplinesc criteriile de eligibilitate şi 
selecţie. 
Furnizorii de formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe pot fi entităţi publice sau private care activează în domeniu, 

sunt înfiinţate conform legislaţiei în vigoare în România şi care îndeplinesc criteriile de eligibilitate şi de selecţie. 
Astfel, furnizorii de formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe pot fi: 
Publici: 

Instituţii de învăţământ: licee şi colegii cu profil agricol, silvic sau alimentar, alte organisme ori entităţi publice ce demonstreaza 
competenţe. 

Privaţi: 

Entităţi private - persoane juridice (societăţi comerciale ori organizaţii non profit autorizate ca formatori de formare profesională) care 
au competenţă în domeniul agricol, silvic sau alimentar conformă cu obiectivele măsurii. 

Finali: sunt persoane adulte care activează în domeniile agriculturii, silviculturii (inclusiv proprietari de pădure) şi industriei agro-
alimentare. 

 Criterii de selecţie locală (CSL) 

La evaluarea ofertelor primite de la furnizorii de formare profesională, pentru a selecta un beneficiar direct adecvat, se va acorda 
atenţie urmatoarelor:  

111.CSL.1) Caracteristici privind nivelul calitativ şi tehnic (înţelegerea nevoilor, numărul de experţi, experienţa acestora, logistica 
folosită pentru implementarea proiectului etc.); 

111.CSL.2) Planificarea activităţilor; 
111.CSL.3)  Oferta financiară;  
111.CSL.4) Calendarul de implementare propus, care să fie corelat cu necesităţile de formare ale beneficiarilor din măsurile 

complementare strategiei. În acest mod formarea profesională nu este o acţiune individuală, ci produce un efect integrat care ajută la 
susţinerea proiectelor dezvoltate pe celelalte componente ale strategiei, ca de exemplu 123; 

111.CSL.5)  Să propună acţiuni inovative de formare care să ducă la un plus de valoare a acţiunii (Ex.: Noi tehnologii de producţie și 

transformare ecologica a produselor agricole¨). 

 

Următoarele criterii pot fi luate în considerare la alegerea beneficiarilor finali în funcţie de tematica instruirii: 
111.CSL.6)  să fie tânăr cu vârsta sub 40 de ani; 

111.CSL.7)  să desfăşoare o activitate care are în vedere probleme de protejare a mediului înconjurător prin activitatea curentă și să se 
înscrie la unul din cursurile organizate de furnizorul de formare care vizează probleme de mediu;  

111.CSL.8)  să fie fermier de semi-subzistenţă care a câştigat un proiect finanţat pe 112 / 141 ori care intenţionează să acceseze un 

astfel de proiect prin intermediul Grupului de Acţiune Locală ori APDRP; 
111.CSL.9) să fie membru al unui grup de producători sau altor forme asociative recunoscute conform legislaţiei naţionale în vigoare 

ori să devină în perioada următoare dacă la nivel de teritoriu nu există grupuri de producători încă înfiinţate; 
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111.CSL.10)  să aibă un nivel scăzut de educaţie. 

 Evaluarea numărului: 1 beneficiar, furnizor de formare profesionala 

 

 

D. Precizări privind acţiunile eligibile  : 

În cadrul Măsurii 111 se pot realiza următoarele tipuri de investiţii, fără însă a se limita la cele enumerate, în conformitate cu 

reglementările PNDR:  

* Acţiuni imateriale (Ac.Im.): 

 Tip de acţiuni eligibile: 

111. Ac.Im.1) Oferirea de programe de formare profesională care cuprind acţiuni din domeniile agricol, silvic şi alimentar, ca de 
exemplu: 

*  Diversificarea activităţilor în exploataţiile agricole, îmbunătăţirea calităţii producţiei, igiena şi siguranţa alimentelor, crearea de 
condiţii pentru a asigura bunăstarea animalelor şi sănătatea plantelor, siguranţa muncii, folosirea fertilizanţilor şi amendamentelor în 

agricultură în concordanţă cu standardele Uniunii Europene;  

*  Îmbunătăţirea şi încurajarea afacerilor; 
*  Îmbunătăţirea cunoştinţelor privind protecţia mediului; 

CRITERIILE DE SELECŢIE CS3.1.5 / 3.2.1  

*Criteriile utilizate de GAL pentru selecţia proiectelor (Se va acorda punctajul dacă criteriile de selecţie locale se încadrează în obiectivele 

strategiei. Pentru a realiza activităţile prevăzute pentru atingerea obiectivelor/priorităţilor din strategia inclusă în planul de dezvoltare, fiecare GAL va 

stabili criteriile de selecţie pentru fiecare tip de proiecte denumite „criterii de selecţie locală” care respectă priorităţile specifice ale strategiilor de 

dezvoltare local); 

Actiuni inovative 

*Acţiunile propuse de partenerii  GAL „LA NOI IN SAT” se adresează fermierilor de semi-subzistenţă (diversificare sau dezvoltare) drept beneficiari finali,  

acordând prioritate acestui public target. Se acordă de asemenea atenţie tinerilor și proiectelor inovative - ¨Noi tehnologii de productie și transformare ecologica a 

produselor agricole¨  

* Criteriile de selecţie locală sunt în concordanţă cu mai multe prioritati și obiective, corelând acţiunile măsurii 111 cu cele ale măsurii 112, 141 si 221: 

 O1: Formarea resurselor umane cu scopul creşterii competitivităţii sectorului agricol și îmbunătăţirii condiţiilor de lucru pentru tinerii fermierii cu exploatatii 

de semi-subzistenţă. 

 O2: Stimularea lucrului în parteneriate public - private reglementate oficial sau nu, între agenţii economici din sectorul agricol (societati agricole, 

cooperative, grupuri de producatori, alte organizatii ori grupari agricole) 

 O3: Valorificarea produselor traditionale si imbunatatirea conditiilor de depozitare a produselor agricole din zona GAL 

 O4: Valorificarea zonelor naturale și protejate pentru protecţia mediului si pădurilor din spaţiul rural. 

 GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ”LA NOI IN SAT” 

îndeplineşte 

CRITERIILE DE SELECŢIE CS3.2.4 / CS3.1.5  



 

110 
 

*  Pregătire tehnică (noi tehnologii informaţionale, introducerea de inovaţii, difuzarea rezultatelor cercetării şi a gestionării durabile a 

resurselor naturale etc.); 
*  Managementul durabil al terenurilor agricole şi forestiere; 
*  Dezvoltarea unor capacităţi inovative în lanţul agro-alimentar; 

*  Însuşirea cerinţelor privind eco-condiţionalitatea şi aplicarea unor metode de producţie compatibile cu întreţinerea şi ameliorarea 
peisajului, respectiv cu protecţia mediului. 
111. Ac.Im.2) Sprijin financiar acordat pentru participarea fermierilor la diferite întruniri tematice, târguri, expoziţii, proiecte de 

succes, evenimente care pot contribui la informarea acestora privind, de exemplu, noile tehnologii aplicate în diferite sectoare sau 
pentru acţiuni de schimb de experienţă etc. 

Lista acţiunilor prezentate la pct. 1 şi 2 nu este exhaustivă, putând fi incluse şi alte actiuni relaţionate cu cele mai sus menţionate. 

Cheltuieli eligibile: 

a) Costurile legate de pregătirea şi desfăşurarea diferitelor acţiuni de formare profesională: 

*  Onorarii şi diurnă pentru experţii din echipa de proiect a contractorului; 
*  Diurne pentru cursanţi (cazare şi masă); 

*  Cheltuieli de transport; 
*  Materiale didactice şi consumabile; 
*  Închirierea de echipamente specifice pentru implementarea proiectului; 

*  Închirierea de spaţii adecvate pentru desfăşurarea acţiunilor de formare profesională; 
*  Alte cheltuieli legate de implementarea acţiunilor de formare profesională. 

b) Costurile privind diferite tipuri de acţiuni de informare şi difuzare de cunoştinţe: 
*  Cheltuieli de transport; 
*  Materiale informative; 

*  Alte cheltuieli legate de implementarea acţiunilor de informare şi difuzare de cunoştinţe. 

Cheltuieli neeligibile:  

*  cursurile sau activităţile de formare care intră sub incidenţa programelor sau sistemelor normale de învăţământ agricol şi silvic de 
nivel secundar sau superior inclusiv cele de calificare; 
*  cheltuielile cu investiţiile; 

*  cheltuielile pentru activităţi de formare sprijinite prin Fondul Social European. 
 

Toate aceste costuri trebuie să fie rezonabile, justificate şi să corespundă principiilor unei bune gestionări financiare, în special din 
punct de vedere al raportului preţ-calitate şi al rentabilităţii. 
* Acţiuni materiale (Ac.Ma.): nu este cazul în cadrul măsurii 111. 

E. Finanţare: 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională): 100% 
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Prin Măsura 111 intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de până la:  

*  100% din totalul cheltuielilor eligibile, conform anexei la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1698/2005. 
*  Beneficiarii finali nu vor suporta nici un fel de taxe pentru a participa la activităţile sprijinite prin măsură. 
Volumul sprijinului nu poate depăşi plafonul de 200.000 Euro/beneficiar pentru o perioadă de minimum 3 ani fiscali conform regulii 

„de minimis" stipulată în Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1998/2006 Jurnalul Oficial L 379 din 28.12.2006. 
Beneficiarii acestei măsuri vor primi tratament egal fără discriminare pe criterii de vârstă, sex, rasă, origine etnică, apartenenţă politică 
sau religioasă etc. Valoarea minimă eligibilă al unui proiect este de 5.000 Euro.  

Pentru a facilita accesarea fondurilor europene nerambursabile prin FEADR, solicitantul poate beneficia de fonduri în avans în 
conformitate cu regulamentul Comisiei Europene 363/2009. 

 

MASURA 
Nr. de proiecte 
prevăzute 

Cost total 
mediu  

Estimarea costului 
total pe măsură  

Contribuţia FEADR 
– măsură 

Contribuţia 
publică 
naţională  

Contribuţia 
privată  

 Măsura 111 - „Formare profesională, informare şi 
difuzare de cunoştinţe¨ 

1 14.200,00 € 14.200,00 € 11.360,00 € 2.840,00 € 0,00 € 

 

F. Indicatori de monitorizare:  

Conform fişei măsurii din PNDR: 

 

MASURA 111 
  

Tip de 

indicator  Indicator de Referinta 

Tinta  
2012-
2013 

Realizare Numar de participanti 23 

  * numar de participanti la activitati de formare profesionala 8 

  * numar de participanti la actiuni de informare si difuzare de cunostinte 15 

  din care   

  *femei 7 

  * tineri sub 40 de ani 12 

  Tipul participantilor   

  * activi in agricultura 21 

  *activi in industria alimentare 1 

  * activi in silvicultura 1 

  Numar total de zile realizate de toti participantii 75 
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  * de pregatire profesionala 59 

  * de informare si difuzare de cunostinte 15 

Rezultat Numar de participanti 18 

  * care au terminat cu succes formarea profesionala 18 

  * care au beneficiat de actiuni de informare si difuzare de cunostinte 18 

  din care   

  * femei 18 

  * tineri sub 40 de ani 18 

  Tipul participantilor   

  *activi in agricultura 18 

  *activi in industria alimentare 18 

  *activi in silvicultura 18 

Impact Cresterea productivitatii muncii 

Crestere 
anuala cu 8% 

MASURA 111 
  

Tip de 

indicator  Indicator Aditional 

Tinta  
2012-
2013 

Realizare 

Număr de fermieri care au aplicat pentru schema de agromediu si au parcurs 
un modul de formare profesională sau au participat la actiuni de informare, 4 

Număr de beneficiari care au participat la un modul de formare în domeniul 
privind protectia mediului  2 

Număr de beneficiari care au participat la un modul de formare, eligibili pentru 
măsura 112 ”Instalarea tinerilor  fermieri” 2 

Număr de beneficiari care au participat la un modul de formare, eligibili pentru 
măsura 141 „Sprijinirea fermelor de semi-subzistenta” 10 

Număr de beneficiari care au participat la un modul de formare în domeniul 
privind noi tehnologii informaŃionale, introducerea de inovatii etc, 2 

Număr de beneficiari care au participat la un modul de formare în domeniul 
privind diversificarea activitătilor în exploatatiile agricole, îmbunătătirea 

calitătii productiei, igiena si siguranta alimentelor, crearea de conditii pentru a 
asigura bunăstarea animalelor si sănătatea plantelor, siguranta muncii,  
folosirea fertilizantilor si amendamentelor în agricultură în concordantă cu 
standardele Uniunii Europene. 8 
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MASURA 
Nr total 
proiecte 

Actiuni 
inovative 

Actiuni 
de 

cooperare AXA PNDR 

Beneficiari 
fermieri de 

semisubzistenta 
Beneficiari 

tineri 

Actiuni 
de 

mediu 

Beneficiari 
grupuri de 

producători, 
asociaţii , 

parteneriate, etc 

Criteriu  de Selectie    

SCS 

3.2.1 

SCS 

3.2.2 SCS 3.2.3 SCS 3.2.4 SCS 3.2.5 
SCS 

3.2.6 SCS 3.2.7 

 Măsura 111 - „Formare profesională, informare 
şi difuzare de cunoştinţe¨ 1 DA   AXA 1 DA       

 Măsura 112 - „Instalarea tinerilor fermieri”  10 DA   AXA 1 DA 10     

 Măsura 123 - ¨Creşterea valorii adăugate a 
produselor agricole şi forestiere¨ 6 DA   AXA 1       2 

Măsura 141 - „Sprijinirea fermelor agricole de 
semi-subzistentă”¨ 13       DA 13     

Măsura 221 - Prima împădurire a terenurilor 
agricole  15     AXA 2     15   

Măsura 312  ¨Sprijin pentru crearea şi 
dezvoltarea de micro-întreprinderi¨ 5 DA   AXA 3   3      

Măsura 313  ¨Încurajarea activităţilor turistice¨ 10     AXA 3     4   

Măsura 322  ¨Renovarea, dezvoltarea satelor, 
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru 

economia şi populaţia rurală şi punerea în 

valoare a moştenirii rurale" 
13     AXA 3     3   

Măsura 421  ¨Implementarea proiectelor de 
cooperare¨ 5 DA DA AXA 4     1   

TO TAL 78         26 23 2 

%   DA DA DA DA 33,33% 29.49% 2.56% 

 
 

 
 
 

 Din centralizatorul de mai jos, criteriile de selectie aferente masurii 

111 sunt urmatoarele: 
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Măsura 112  „Instalarea tinerilor fermieri”  

112.A)  Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei:    

 OBIECTIVELE GRUPULUI DE ACŢIUNE LOCALĂ ¨LA NOI IN SAT¨ 

Măsura 112 se încadrează în Axa I – „Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier”.   

Obiectivul general (Ob.Ge.):  

112.Ob.Ge.1) Îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii sectorului agricol prin promovarea instalării tinerilor fermieri şi 
sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu cerinţele pentru protecţia mediului, igiena şi bunăstarea animalelor, 

siguranţa la locul de muncă;  
112.Ob.Ge.2) Îmbunătăţirea managementului exploataţiilor agricole prin reînnoirea generaţiei şefilor acestora, fără 

creşterea populaţiei active ocupate în agricultură 

Obiective Specifice (Ob.Sp.): 
112.Ob.Sp.1) Creşterea veniturilor exploataţiilor conduse de tinerii fermieri.  

Obiective Operaţionale (Ob.Op.): 
112. Ob.Op.1) se referă la creşterea numărului de tineri agricultori care încep pentru prima oară o activitate agricolă ca şefi 

de exploataţii şi încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investiţii. 

 RAPORTUL CU STRATEGIA DE DEZVOLTARE – MIZA INTERVENŢIEI 

Reînnoirea generaţiei sefilor de exploataţii agricole devine o necesitate a sectorului agricol, având ca efect atât 

îmbunătăţirea competitivităţii acestuia, cât si îmbunătăţirea vieţii sociale a comunităţilor rurale.  

 
În sectorul agricol din zona vizata de GAL „LA NOI IN SAT”AL LA NOI IN SAT se remarcă  o productivitate scăzută a 

muncii, un grad redus de utilizare a inovaţiilor, un nivel tehnic necorespunzător, precum şi neconformitate cu standardele 

comunitare. Pentru a reduce impactul negativ asupra mediului, este necesar să se acorde o atenţie sporită realizării de investiţii 
pentru creşterea valorii adăugate a produselor rezultate. De asemenea, utilizarea energiei din surse regenerabile este o 

alternativă pentru reducerea costurilor de producţie şi creşterea eficienţei economice. 
Generaţia tânără de fermieri poate să îndeplinească mai usor cerinţele pe care societatea le solicită profesiei de agricultor si 

totodată si pe cele cerute prin regulamentele Politicii Agricole Comune: securitate alimentară, igienă si bunăstare a animalelor, 

diversificare, obţinere de produse locale de calitate superioară, constientizare a rolului pe care îl joacă agricultura în combaterea 
schimbărilor de climă (utilizarea energiei regenerabile, biodiversitate, reducerea emisiilor de dioxid de carbon), creare de locuri 

de muncă si crestere economică în mediul rural, constientizare a efectelor negative determinate de abandonul terenurilor 
agricole. 
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112.B) Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

 DESCRIEREA ACŢIUNILOR CE VOR FI REALIZATE ȘI MODUL ÎN CARE ACESTEA SATISFAC NEVOILE 

STABILITE ÎN STRATEGIA DE DEZVOLTARE 

Sprijinul acordat în cadrul măsurii are ca scop dezvoltarea exploataţiilor agricole, care produc în principal produse 

agricole vegetale şi animale (materie primă) pentru consum uman şi hrana animalelor. 

 

Măsura 112 sprijină următoarele acţiuni (Ac.): 

112.Ac.1)  Îmbunătăţirea managementului exploataţiei agricole; 
112.Ac.2)  Îmbunătăţirea performantelor generale ale exploatatiei agricole; 

112.Ac.3)  Adaptarea producţiei la cerinţele pieţei; 
112.Ac.4)  Respectarea normelor comunitare, în special, cerinţele de eco-conditionalitate, de protecţie a muncii, protecţia 

mediului si sanitar-veterinare. 

 
TERITORIUL  VIZAT: întreaga zona acoperită de GAL „LA NOI IN SAT” 

 SINERGIA CU ALTE MĂSURI 

Demarcarea cu celelalte axe din PNDR 

Corelarea măsurii cu alte măsuri din FEADR şi alte fonduri va avea un efect pozitiv atât asupra producţiei, cât şi a 

canalelor de comercializare şi a mediului înconjurător. 
De exemplu, un solicitant al Măsurii 112 poate accesa următoarele măsuri din PNDR:  

 111 „Formare profesională (training), informare şi difuzare de cunoştinţe”;  
 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”;  
 125 „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”;  

 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă”;  
 212 „Sprijin pentru zone defavorizate – altele decât zona montană”;  

 214 „Plăţi de Agro-mediu”;  
 221 „Prima împădurire a terenurilor agricole”.  

Demarcarea cu alte fonduri 

Sprijinul acordat acestei măsuri este complementar acţiunilor finanţate prin alte fonduri: 
*  Fondul Social European (FSE). 

 

 ACŢIUNI ALE MĂSURII 112 ÎN LEGATURA CU ALTE MĂSURI DIN PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

Acţiunile propuse in cadrul măsurii 112 se vor realiza în mod integrat, pentru a putea contribui la dezvoltarea altor doua 
măsuri incluse în strategia GAL „LA NOI IN SAT” 
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“Beneficiarul sau reprezentantul legal al proiectului trebuie să dovedească o pregătire profesională, în raport cu 
proiectul. Tinerii fermieri care beneficiază de sprijin prin această vor urma cursuri de formare profesională în cel puţin unul din 

domeniile: managementul exploataţiei agricole, contabilitatea fermei, protecţia mediului, agricultură ecologică etc.”  

 111 „Formare profesională (training), informare şi difuzare de cunoştinţe”;  

 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”;  

 221 „Prima împădurire a terenurilor agricole”.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

112.C) Beneficiari : 

 Tipuri de beneficiari : 

Privaţi: 

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura 112 sunt fermierii în vârstă de până la 40 
de ani (neîmpliniţi la data depunerii Cererii de finanţare), persoane fizice sau juridice care practică în principal activităţi 

agricole şi a căror exploataţie agricolă:  

 are o dimensiune economică cuprinsă între 6 şi 40 UDE;  

 este situată pe teritoriul ţării;  
 este înregistrată în Registrul unic de identificare – APIA şi Registrul agricol.  
 Categoriile de beneficiari eligibili care pot solicita sprijin nerambursabil prin Măsura 112, sunt:  

 persoană fizică;  
 persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/ 2008, 

cu modificările şi completările ulterioare:  
 individual şi independent, ca persoană fizică autorizată;  
 ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;  

 asociat şi administrator unic al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii 31/1990 republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare  

CRITERIUL DE SELECŢIE CS3.1.4   

Complementaritatea cu alte programe de dezvoltare 
(Se va obţine punctaj dacă strategia propusă de parteneriat demonstrează complementaritatea 

cu alte programe relevante  de dezvoltare cu finanţare locală, naţională sau europeană) 

GAL „LA NOI IN SAT” propune includerea măsurii 112 în complementaritate cu: 

- alte măsuri ale PNDR neincluse în strategia grupului: 142, 212, 214, 121, 123 

- alte măsuri ale PNDR incluse în strategia grupului: 111, 141. 

- FSE 

 GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ”LA NOI IN SAT” 

îndeplineşte 
CRITERIUL DE SELECŢIE CS3.1.4 
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 Evaluarea numărului:10 

 

D. Precizări privind acţiunile eligibile  : 

* Acţiuni imateriale (Ac.Im.): 

 Tip de acţiuni eligibile: 

112. Ac.Im.1) Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în 

legătură cu investiţiile corporale ale proiectului; 
112. Ac.Im.2)  Costurile generale ale proiectului conform articolului nr. 55 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1974/ 2006, 

cum ar fi: ingineri şi consultanţi, studii taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării 
proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în legislaţia naţională, pentru pregătirea implementării proiectului respecand procentele 
maxime impuse de legislatia in vigoare. 

* Acţiuni materiale (Ac.Ma.):  

 Investiţii în active corporale, eligibile pentru produsele agricole 

Planul de afaceri trebuie să includă detalii privind investiţiile care se realizează demonstrând că cel puţin 30% din sprijinul 
acordat va fi investit pentru realizarea conformităţii cu standardele comunitare, modernizarea şi dezvoltarea exploataţiei, astfel:  
 112. Ac.M.1) construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă la nivel de fermă, incluzându-le 

şi pe cele pentru protecţia mediului;  
 112. Ac.M.2) achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, maşini, utilaje,instalaţii, 

echipamente şi accesorii, echipamente şi software specializate;  
 112. Ac.M.3) achiziţionarea de animale şi după caz a cotei de producţie;  
 112. Ac.M.4) plantarea şi replantarea plantelor perene;  

 112. Ac.M.5) achiziţionarea de teren pentru activităţi agricole.  

Exploataţia agricolă trebuie să fie înregistrată de solicitant, în nume propriu, în Registrul unic de identificare înainte de 

solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri.  
 
Exploataţia agricolă este o unitate tehnico-economică ce îşi desfăşoară activitatea sub o gestiune unică, are ca obiect de 

activitate exploatarea terenurilor agricole şi/sau activitatea zootehnică. Reprezintă ansamblul unităţilor de producţie gestionate de 
agricultor şi situate pe teritoriul aceluiaşi stat membru. 

 
Data instalării tânărului fermier se stabileşte pe baza istoricului exploataţiei de la APIA, de către experţii APDRP. Pentru a 

putea beneficia de fonduri nerambursabile, tânărul fermier trebuie să fie instalat într-o exploataţie agricolă care are dimensiunea de 

minimum 6 UDE, cu mai puţin de 12 luni înaintea depunerii Cererii de Finanţare la APDRP. Calculul Unităţii Dimensiunii 
Economice pentru anul 0 se realizează conform coeficienţilor din Cererea de Finanţare in vigoare. 
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Prin Măsura 112 nu sunt eligibile următoarele tipuri de:  

 Cheltuieli:  

*  TVA, cu excepţia TVA-ului nerecuperabil în cazul în care este în mod real şi definitiv suportat de către beneficiari, alţii decât 
persoanele 

      neimpozabile, conform art. 71 (3), lit. a din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005; 
*  comisioane bancare, costurile garanţiilor şi cheltuieli similare; 
*  costuri de schimb valutar, taxe şi pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro APDRP; 

*  costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de asigurare etc.; 
Lista investiţiilor şi costurilor neeligibile se completează cu prevederile din Hotărârea de Guvern privind stabilirea cadrului 

general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. 

Criterii se selectie a proiectelor:  

 Solicitantul deţine o fermă de semi-subzistenţă 

  Solicitantul deţine o exploataţie agricolă (cu profil vegetal/animal) într-o zonă defavorizată 
  Solicitantul are în proprietate exploataţia agricolă 

CRITERIUL DE SELECŢIE CS3.1.3  Acţiuni pentru atingerea obiectivelor                          

(Se va obţine punctaj dacă acţiunile stabilite sunt în concordanţă cu obiectivele/priorităţile 

strategiei) 

Acţiunile propuse de partenerii GAL „LA NOI IN SAT” vin să materializeze următoarele 
priorităţi și obiective: 

 P1: Consolidarea sectorului agricol și silvic 
 O1: Formarea resurselor umane cu scopul creşterii competitivităţii sectorului agricol și 

îmbunătăţirii condiţiilor de lucru pentru tinerii fermierii cu exploatatii de semi-subzistenţă. 
 O2: Stimularea lucrului în parteneriate public - private reglementate oficial sau nu, între 

agenţii economici din sectorul agricol (societati agricole, cooperative, grupuri de producatori, 

alte organizatii ori grupari agricole) 
 O3: Valorificarea produselor traditionale si imbunatatirea conditiilor de depozitare a 

produselor agricole din zona GAL  

 GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ”LA NOI IN SAT” 

îndeplineşte 
CRITERIUL DE SELECŢIE CS3.1.3 
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 Solicitantul face parte dintr-o formă asociativă, recunoscută conform legislaţiei în vigoare*) 

 Solicitantul accesează măsura de agro-mediu 

1. Pajişti cu înaltă valoare naturală  
2. Practici agricole tradiţionale  
3. Pajişti importante pentru păsări-pachet pilot  

4. Culturi verzi  
5. Agricultură ecologică  
6. Pajişti importante pentru fluturi  
7. Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu  

Pentru a putea primi sprijin în cadrul Măsurii 112, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:  

 are vârsta sub 40 de ani şi se instalează pentru prima dată în exploataţia agricolă ca şi conducător (şef) al acesteia;  

 deţine sau se angajează să dobândească2 competenţe şi calificări profesionale în raport cu activitatea pe care urmează să 
o desfăşoare;  

 prezintă un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activităţilor agricole din cadrul exploataţiei agricole;  

 este membru al unei familii de fermier şi a lucrat mai mult de 50% din timpul său de lucru în cadrul fermei (nu neapărat 
în ferma familiei) cu cel puţin 12 luni înaintea instalării sale pe cont propriu.  

Criterii de selectie locale: 

 Vor avea prioritate fermelor de 6 – 8 UDE. 
 Proiecte care introduc elemente inovative, precum exploatatii moderne – exemplu pentru ceilalti fermieri din sectorul animal / 

vegetal sau mixt 
  Proiecte care sunt prietenoase cu mediul inconjurator si adauga plus valoare masurii prin elementele de protectie a spatiului 

natural. 

CRITERIILE DE SELECŢIE CS3.1.5 / CS.3.2.1 

*Criteriile utilizate de GAL pentru selecţia proiectelor (Se va acorda punctajul dacă criteriile de selecţie locale se încadre ază în obiectivele 

strategiei. Pentru a realiza activităţile prevăzute pentru atingerea obiectivelor/priorităţilor din strategia inclusă în planul de dezvoltare, fiecare GAL va 

stabili criteriile de selecţie pentru fiecare tip de proiecte denumite „criterii de selecţie locală” care respectă priorităţile specifice ale strategiilor de 

dezvoltare local); 

*Actiuni inovative 

 Acţiunile propuse de partenerii GAL „LA NOI IN SAT” se adresează fermierilor de semi-subzistenţă (diversificare sau dezvoltare) drept 

beneficiari finali,  acordând prioritate acestui public target. Se acordă de asemenea atenţie tinerilor și proiectelor inovative care sa constituie un 

model de lucru pentru fermierii din zona (¨Exploatatii agricole de semi-subzistenta – model pentru tinerii fermieri (noi soiuri, rase, etc. si 

organizare eficienta conform standardelor comunitare) ¨  

 de selecţie locală sunt în concordanţă cu mai multe prioritati și obiective, corelând acţiunile măsurii 111 cu cele ale măsurii 112, 123, 141 si 221 

 GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ”LA NOI IN SAT” 

îndeplineşte 

CRITERIILE DE SELECŢIE CS3.2.4 / CS3.1.5 
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E. Finanţare: 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională): 100% 
 Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 12.000 de Euro pentru o exploataţie agricolă cu dimensiunea minimă de 6 

UDE, iar peste această dimensiune, sprijinul pentru instalare poate creşte cu 4.000 Euro/ 1 UDE, dar nu va putea depăşi 40.000 
de Euro/ exploataţie, sub rezerva aprobării ulterioare a acesteia de către Comisia Europeană 

 Prioritate vor avea proiectele de 6 – 8 UDE (12. 000 – 20.000 EUR) 

 

MASURA 
Nr total 
proiecte  

Actiuni 
inovative  

Actiuni 
de 

cooperare AXA PNDR 

Beneficiari 
fermieri de 

semisubzistenta 
Beneficiari 

tineri 
Actiuni 

de mediu 

Beneficiari 

grupuri de 
producători, 

asociaţii , 
parteneriate , etc 

Criteriu  de Selectie    

SCS 

3.2.1 

SCS 

3.2.2 SCS 3.2.3 SCS 3.2.4 SCS 3.2.5 
SCS 

3.2.6 SCS 3.2.7 

 Măsura 112 - „Instalarea tinerilor fermieri”  
10 DA   AXA 1 DA 10     

 

 

F. Indicatori de monitorizare: Conform PNDR: 

MASURA 112 
  

Tip de indicator  Indicator de referinta 

Tinta  
2012-2013 

Realizare Numarul total  de tineri fermieri sprijiniti 10 

  

* din care femei 2 

* după tipul sectorului agricol/tipul de 

productie în conformitate cu Decizia (CE) 
369/2003*   

Volumul total al investitiei (€) 400.000 

Rezultat Cresterea valorii adaugate brute in fermele care beneficiaza de sprijin ( mil €) 0,13 

Impact 

Cresterea economică (mil. Euro) 2,46 

din care contributia Măsurii 112 0,11 

Cresterea productivitătii muncii 

Cresterea 
anuala  

cu 8% 
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 Din centralizatorul de mai jos, criteriile de selectie aferente masurii 112 sunt urmatoarele: 

 

MASURA 
Nr total 
proiecte 

Actiuni 
inovative 

Actiuni 
de 

cooperare AXA PNDR 

Beneficiari 
fermieri de 

semisubzistenta 
Beneficiari 

tineri 

Actiuni 
de 

mediu 

Beneficiari 
grupuri de 

producători, 
asociaţii , 

parteneriate, etc 

Criteriu  de Selectie    

SCS 

3.2.1 

SCS 

3.2.2 SCS 3.2.3 SCS 3.2.4 SCS 3.2.5 
SCS 

3.2.6 SCS 3.2.7 
 Măsura 111 - „Formare profesională, informare 

şi difuzare de cunoştinţe¨ 1 DA   AXA 1 DA       

 Măsura 112 - „Instalarea tinerilor fermieri”  10 DA   AXA 1 DA 10     

 Măsura 123 - ¨Creşterea valorii adăugate a 
produselor agricole şi forestiere¨ 6 DA   AXA 1       2 

Măsura 141 - „Sprijinirea fermelor agricole de 

semi-subzistentă”¨ 13       DA 13     

Măsura 221 - Prima împădurire a terenurilor 
agricole  15     AXA 2     15   

Măsura 312  ¨Sprijin pentru crearea şi 
dezvoltarea de micro-întreprinderi¨ 5 DA   AXA 3    3     

Măsura 313  ¨Încurajarea activităţilor turistice¨ 10     AXA 3     4   

Măsura 322  ¨Renovarea, dezvoltarea satelor, 
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru 

economia şi populaţia rurală şi punerea în 

valoare a moştenirii rurale" 
13     AXA 3     3   

Măsura 421  ¨Implementarea proiectelor de 
cooperare¨ 5 DA DA AXA 4     1   

TO TAL 78         26 23 2 

%   DA DA DA DA 33,33% 29.49% 2.56% 
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Măsura 123  ¨Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere¨ 

123.A)  Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei:    

 OBIECTIVELE GAL „LA NOI IN SAT” 

Măsura 123 se încadrează în Axa I – „Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier”.   

Obiectivul general (Ob.Ge.):  

123.Ob.Ge.1) Creşterea competitivităţii întreprinderilor de procesare agroalimentare şi forestiere, prin îmbunătăţirea 
performanţei generale a întreprinderilor din sectorul de procesare şi marketing a produselor agricole şi forestiere, printr-o mai 

bună utilizare a resurselor umane şi a altor factori de producţie. 
Obiective Specifice (Ob.Sp.): 
123.Ob.Sp.1)  Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee pentru obţinerea de noi produse agricole şi forestiere 

competitive; 
123.Ob.Sp.2) Adaptarea întreprinderilor la noile standarde comunitare atât în etapa de procesare cât şi în cea de distribuţie a 

produselor obţinute; 
123.Ob.Sp.3) Îmbunătăţirea veniturilor întreprinderilor sprijinite prin creşterea valorii adăugate a produselor agricole; 

123.Ob.Sp.4) Creşterea valorii adăugate a produselor forestiere precum şi a eficienţei economice a activităţii 

microîntreprinderilor, prin dezvoltarea şi modernizarea echipamentelor, proceselor şi tehnologiilor de prelucrare. 
Obiective Operaţionale (Ob.Op.): 

123. Ob.Op.1) Sprijin pentru investiţii vizând îmbunătăţirea procesării şi marketingului produselor agricole şi forestiere. 
Sectoarele producţiei primare 

Sectoarele prioritare de producţie primară pentru produsele agricole în cadrul măsurii sunt: (i)lapte şi produse lactate; 

carne, produse din carne şi ouă, (ii) cereale şi panificaţie, (iii) legume,fructe şi cartofi, (iv) obţinerea şi utilizarea 
biocombustibililor, (v) seminţe oleaginoase, (vi) miere de albine, (vii) vin. Sectoarele prioritare de producţie primară pentru 

produsele forestiere în cadrul măsurii sunt: (i)lemnoase, (ii) nelemnoase (de exemplu: ciuperci, fructe de pădure, seminţe, 
taninuri, plante medicinale etc., cu excepţia produselor rezultate din activitatea de vânătoare). 

 RAPORTUL CU STRATEGIA DE DEZVOLTARE – MIZA INTERVENŢIEI 

 
În cadrul GAL „LA NOI IN SAT” deşi industria alimentară a beneficiat în perioada de preaderare de sprijin financiar prin 

Programul SAPARD şi programe naţionale, acest sector continuă să se confrunte cu lipsa conformităţii cu standardele comunitare, 
cu sistemele internaţionale de management al calităţii produselor. Sectorul de procesare agro-alimentar joacă un rol foarte 

important nu numai în crearea de noi oportunităţi pentru ocuparea forţei de muncă, dar şi în nutriţie şi sănătate publică. 
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Îmbunătăţirea calităţii materiei prime şi restructurarea unităţilor agro-alimentare au devenit obiective principale încă din 

perioada de preaderare a României la Uniunea Europeană. În plus, cererea consumatorilor pentru produse de calitate superioară 
este în creştere în perioada următoare. 

 

Analiza structurii de produse alimentare demonstrează că există o pondere ridicată a produselor alimentare neprocesate, 
comparativ cu cele procesate, determinată de slaba competitivitate a acestora. În aceste condiţii, microîntreprinderile şi 
întreprinderile mici şi mijlocii, îndeosebi cele mai bine poziţionate (care nu numai procesează dar şi produc materia primă 

necesară), joacă un rol tot mai important în obţinerea de produse cu o mai mare valoare adăugată. 
În industria alimentară se remarcă încă un grad redus de specializare a întreprinderilor, o productivitate scăzută a muncii, un 

grad redus de utilizare a inovaţiilor, un nivel tehnic necorespunzător, precum şi neconformitate cu standardele comunitare.  
 

Îmbunătăţirea marketingului reprezintă de asemenea o premisă a creşterii competitivităţii. Prin urmare, crearea şi dezvoltarea 

unui sistem de colectare şi depozitare a materiilor prime agricole promovat în principal, de formele asociative (de ex. grupuri de 
producători) devine o necesitate imediată în vederea obţinerii de produse corespunzătoare din punct de vedere cantitativ şi 

calitativ solicitărilor pieţei. Astfel, prin sprijinirea formelor asociative, se asigura coerenţa programului 
 

Întreprinderile se confruntă şi cu o serie de dificultăţi legate de managementul deşeurilor acumulate în timpul activităţii 

productive. Pentru a reduce impactul negativ asupra mediului, este necesar ca întreprinderile de procesare să acorde o atenţie 
sporită realizării de investiţii pentru creşterea valorii adăugate a subproduselor rezultate. De asemenea, utilizarea energiei din 

surse regenerabile este o alternativă pentru reducerea costurilor de producţie şi creşterea eficienţei economice a întreprinderilor de 
procesare. 

 

O activitate identificată în cadrul GAL „LA NOI IN SAT” vizează nevoia de restructurare şi modernizare a sectoarelor de 
procesare şi comercializare din domeniile agroalimentar şi forestier. Măsurile elaborate pentru atingerea acestui obiectiv cuprind 

şi activitatea grupurilor de producători şi investiţiile axate pe crearea de valoare adaugată pentru produsele agricole şi forestiere și 
îmbunătăţirea valorii economice a pădurii. Există o problemă a canalelor de comercializare a produselor din exploataţiile mici, 
care sunt slab dezvoltate în prezent, într-o manieră care va asigura cooperarea verticală între agricultori, procesatori şi 

distribuitori. Investiţiile din sectoarele de procesare alimentară şi forestieră vor viza problemele cu care se confruntă acestea, 
caracterizate prin numărul mare de întreprinderi insuficient dotate, concomitent cu înregistrarea unei creşteri a investiţiilor directe. 

123.B) Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

 DESCRIEREA ACŢIUNILOR CE VOR FI REALIZATE ȘI MODUL ÎN CARE ACESTEA SATISFAC NEVOILE 

STABILITE ÎN STRATEGIA DE DEZVOLTARE 

Măsura 123 sprijină următoarele acţiuni (Ac.): 
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Sprijinul prin această măsură se acordă pentru realizarea de investiţii corporale şi necorporale în cadrul întreprinderilor 

pentru procesarea şi marketingul produselor agricole care procesează materii prime, incluse în Anexa I la Tratatul de 
Instituire a Comunităţii Europene, cu excepţia produselor piscicole şi care obţin produse incluse şi neincluse în Anexa I, pentru: 

123.Ac.1)  Dezvoltarea de noi produse, procese şi tehnologii; 

123.Ac.2)  Promovarea investiţiilor pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile; 
123.Ac.3)  Adaptarea la cerinţele pieţei, în funcţie de resursele locale precum şi deschiderea de noi oportunităţi de piaţă; 
123.Ac.4)  Promovarea investiţiilor pentru producerea biocombustibililor; 

123.Ac.5)  Promovarea de investiţii pentru respectarea standardelor comunitare; 
123.Ac.6)  Creşterea productivităţii muncii în sectorul agro-alimentar; 

123.Ac.7)  Aplicarea măsurilor de protecţia mediului, inclusiv măsuri de eficienţă energetică; 
123.Ac.8)  Creşterea numărului de locuri de muncă şi a siguranţei la locul de muncă. 

De asemenea, sprijinul este acordat pentru investiţii corporale şi necorporale pentru procesarea şi marketingul 

produselor forestiere, prin: 
123.Ac.9)  Creşterea eficienţei sectorului de procesare şi marketing a produselor forestiere prin inovaţii şi introducerea de 

noi tehnologii, maşini şi echipamente, cu respectarea standardelor de siguranţă în muncă şi de protecţie a mediului; 
123.Ac.10)  Adaptarea la cerinţele pieţei, a prelucrării şi comercializării produselor forestiere, în funcţie de resursele locale, 

şi explorarea de noi oportunităţi de piaţă de desfacere; 

123.Ac.11)  Îmbunătăţirea competitivităţii unităţilor de prelucrare şi comercializare a produselor forestiere prin creşterea 
randamentului instalaţiilor şi proceselor de prelucrare şi a calităţii produselor; 

123.Ac.12)  Obţinerea de surse de energie regenerabilă din biomasă forestieră; 
123.Ac.13)  Îmbunătăţirea dotărilor microîntreprinderilor prin achiziţionarea de echipamente, utilaje şi maşini complexe de 

recoltare, transport şi prelucrare, în cadrul aceluiaşi proces tehnologic, a produselor forestiere, cum sunt maşinile forestiere 

multifuncţionale de recoltat cu impact redus asupra mediului, precum şi de maşini şi utilaje speciale pentru transportul 
produselor forestiere, din pădure la unităţile de procesare primară; 

123.Ac.14)  Creşterea numărului de locuri de muncă în sectorul procesării şi valorificării produselor forestiere; 
123.Ac.15)  Creşterea productivităţii muncii în sectorul forestier; 
123.Ac.16)  Pentru procesarea produselor forestiere lemnoase sunt eligibile numai operaţiile care au loc înainte de 

prelucrarea industrială în conformitate cu art. 19 din Regulamentul (CE ) nr. 1974/2006. 
Îmbunătăţirea performanţei generale a unităţii se realizează prin unul sau mai multe obiective de ordin tehnic, 

economico-financiar şi de mediu, cu respectarea obligatorie a viabilitaţii economice , după cum urmează: 
Tehnice: 

*  Îmbunătăţirea şi optimizarea fluxurilor de producţie, prelucrare şi marketing a produselor agricole şi forestiere (de 

exemplu: creşterea randamentului de procesare); 
*  Crearea şi/sau modernizarea reţelelor locale de colectare, a capacităţilor de recepţionare, depozitare, condiţionare, sortare 

şi ambalare a produselor agricole şi forestiere (de exemplu: prelungirea perioadei de păstrare, creşterea calităţii produselor); 
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* Introducerea de tehnologii şi procedee pentru obţinerea de noi produse, care să satisfacă diferitele cerinţe ale 

consumatorilor (de exemplu: diversificarea gamei de produse); 
*  Îmbunătăţirea producţiei, procesării şi marketingului produselor cu standarde de calitate superioare, inclusiv produsele 

ecologice; 

*  Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii materiei prime, semifabricatelor, produselor şi subproduselor obţinute în 
cadrul unităţilor de procesare şi marketing (de exemplu: creşterea siguranţei alimentare). 

 

Economico – financiare: 

*  Reducerea costurilor de producţie; 

*  Creşterea valorii adăugate brute (VAB ) a întreprinderii; 
*  Creşterea eficienţei utilizării resurselor de producţie; 
*  Îmbunătăţirea cooperării orizontale între procesatori, unităţile care furnizează materii prime şi sectorul de desfacere; 

*  Creşterea viabilităţii economice. 
 

De mediu şi siguranţă alimentară: 

*  Reducerea emisiilor poluante şi a deşeurilor în scopul protecţiei mediului (de exemplu: conformitatea cu nivelul stabilit 
prin normele de mediu); 

*  Creşterea gradului de utilizare a energiei din surse regenerabile ; 
*  Îmbunătăţirea siguranţei la locul de muncă şi a condiţiilor de igienă în producţie; 

*  Îmbunătăţirea calităţii produselor prelucrate şi a calităţii produselor alimentare cu respectarea cerinţelor de siguranţă 
alimentară precum şi a trasabilităţii (de exemplu: investiţii pentru implementarea sistemului de management al calităţii, de 
exemplu:ISO 9000:2005; ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 (EMAS); ISO 900; ISO/TR 10013:2001; ISO 19011:2002; ISO 

27001 inclusiv sistemele bazate pe IT etc.). 
Condiţia obligatorie pentru respectarea conformităţii cu obiectivul general al măsurii prin îmbunătăţirea performanţei 

generale a întreprinderilor este de creştere a viabilităţii economice. 
Având în vedere situaţia existentă în teritoriul vizat de grup, sprijinul acordat prin această măsură va încuraja realizarea 

de investiţii pentru procesarea şi marketingul produselor agro-alimentare şi a produselor forestiere (lemnoase şi nelemnoase), 

având ca ţintă finală creşterea valorii produselor prin respectarea condiţiilor de calitate și de siguranţă alimentară precum şi 
satisfacerea cerinţelor de piaţă. 
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 TERITORIUL  VIZAT: întreaga zonă acoperită de GAL „LA NOI IN SAT” 

 SINERGIA CU ALTE MĂSURI 

Demarcarea cu celelalte axe din PNDR 

Corelarea măsurii cu alte măsuri din FEADR şi alte fonduri va avea un efect pozitiv atât asupra producţiei, cât şi a 
canalelor de comercializare şi a mediului înconjurător. 

Prin Axa 3 sunt sprijinite numai micro-întreprinderile din mediul rural, care: 

*  Procesează produse din Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene dar nu obţin produse alimentare ca 
produs finit; 

*  Produc şi utilizează în procesul de producţie (ca parte componentă a proiectului) energie din surse regenerabile. 
Prin Axa 1 sunt sprijinite investiţiile în: 

*  Întreprinderile (micro-întreprinderi, IMM-uri şi întreprinderi intermediare) de industrie alimentară; 

*  Întreprinderile care produc şi comercializează biocombustibili pentru transport prin procesarea produselor listate în 
Anexa I la Tratat; 

CRITERIUL DE SELECŢIE CS3.1.3  Acţiuni pentru atingerea obiectivelor                          

(Se va obţine punctaj dacă acţiunile stabilite sunt în concordanţă cu 

obiectivele/priorităţile strategiei) 

Acţiunile propuse de partenerii  GAL „LA NOI IN SAT” vin să materializeze 
următoarele priorităţi și obiective: 
 P1: Consolidarea sectorului agricol și silvic 

 O1: Formarea resurselor umane cu scopul creşterii competitivităţii sectorului agricol 
și îmbunătăţirii condiţiilor de lucru pentru tinerii fermierii cu exploatatii de semi-

subzistenţă. 
 O2: Stimularea lucrului în parteneriate public - private reglementate oficial sau nu, 

între agenţii economici din sectorul agricol (societati agricole, cooperative, grupuri 

de producatori, alte organizatii ori grupari agricole) 
 O3: Valorificarea produselor traditionale si imbunatatirea conditiilor de depozitare a 

produselor agricole din zona GAL  
 O4: Valorificarea zonelor naturale și protejate pentru protecţia mediului si pădurilor  

din spaţiul rural. 

 GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ”LA NOI IN SAT” 

îndeplineşte 
CRITERIUL DE SELECŢIE CS3.1.3 
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*  Întreprinderile care produc şi utilizează în procesul de producţie (ca parte componentă a proiectului) energie din surse 

regenerabile. 
Demarcarea cu alte fonduri 

Sprijinul acordat acestei măsuri este complementar acţiunilor finanţate prin alte fonduri: 

*  Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR); 
*  Fondul de Coeziune (FC); 
*  Fondul Social European (FSE). 

Prin FEDR sunt sprijinite întreprinderile (micro-întreprinderi, IMM-uri, întreprinderi intermediare din mediul urban şi 
întreprinderi mari), care: 

*  Procesează produse din Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene dar nu obţin produse alimentare ca 
produs finit; 

* Obţin energie electrică/termică din biocombustibil, exceptând întreprinderile care procesează produse agricole listate în 

Anexa I la Tratat. 

 ACŢIUNI ALE MĂSURII 123 ÎN LEGATURA CU ALTE MĂSURI DIN PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

Acţiunile propuse în cadrul măsurii 123 se vor realiza în mod integrat, pentru a putea contribui la dezvoltarea altor doua 
măsuri incluse în strategia GAL „LA NOI IN SAT” 

 

Masura 111 ¨ Formare profesională, informare şi difuzare de cunostinţe”: Beneficiarul sau reprezentantul legal al 

proiectului trebuie să dovedească o pregătire profesională, în raport cu proiectul. Tinerii fermieri care beneficiază de sprijin prin 
această vor urma cursuri de formare profesională în cel puţin unul din domeniile: managementul exploataţiei agricole, 
contabilitatea fermei, protecţia mediului, agricultură ecologică etc. 

 
Masura 312 ¨Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi¨ 

Energie regenerabilă: Prin Măsura 123 sunt susţinute producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile ca parte 
componentă a proiectului de investiţii în procesul productiv specific activităţilor acestei măsuri, în timp ce prin Măsura 312 este 
susţinută achiziţionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât biocombustibilii, ca parte 

componentă a proiectelor și folosirea acesteia în activităţile specifice acestei măsurii. 
 

Pentru activităţi productive: Componenta Măsurii 312 care necesită stabilirea unui criteriu de demarcare cu Măsura 123 
este reprezentată de obţinerea unui produs non-Anexa 1 prin procesarea unui produs Anexa 1.Prin Măsura 123 sunt susţinute 
activităţi de procesare a produselor Anexa 1 având drept rezultat obţinerea unui produs non-Anexa 1 care poate fi numai produs 

alimentar sau biocombustibil. Prin Măsura 312 sunt susţinute activităţi de procesare a produselor Anexa 1 având drept rezultat 
obţinerea unui produs non-Anexa 1 care poate fi numai produs non-alimentar, cu excepţia biocombustibilului. În concluzie, 

demarcarea se face în funcţie de tipul activităţii sprijinite 
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123.C) Beneficiari : 

 Tipuri de beneficiari : 

Privaţi: 

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 123 sunt persoane fizice autorizate şi persoane juridice 
înregistrate în baza legislaţiei din România ca microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii (în conformitate cu 
Recomandarea (CE) nr. 361/2003) şi alte întreprinderi, astfel: 

 Pentru investiţiile vizând creşterea valorii adăugate a produselor agricole: 
*  Micro-întreprinderi şi Întreprinderi Mici şi Mijlocii – definite în conformitate cu Recomandarea (CE) nr. 361/2003, 

respectiv în conformitate cu Legea nr. 346/ 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 
*  Alte întreprinderi care nu sunt micro-întreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii, care au mai puţin de 750 angajaţi sau 

cu o cifră de afaceri care nu depăşeşte 200 milioane Euro – definite în conformitate cu art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 

1698/2005. 
*  Cooperative agricole de procesare a produselor agricole – constituite conform Legii nr. 566/ 2004; 

*  Societăţi cooperative de valorificare – constituite conform Legii nr. 1/ 2005. 

 Evaluarea numărului: 6 

D. Precizări privind acţiunile eligibile  : 

  Sprijinul este acordat pentru investiţii corporale şi necorporale care conduc la îmbunătăţirea performanţei generale a 
întreprinderii beneficiare şi care îndeplinesc atât standardele naţionale cât şi pe cele comunitare. În cadrul Măsurii 123 se pot realiza 

următoarele tipuri de investiţii, fără însă a se limita la cele enumerate, în conformitate cu reglementarile PNDR:  

CRITERIUL DE SELECŢIE CS3.1.4 

Complementaritatea cu alte programe de dezvoltare 

(Se va obţine punctaj dacă strategia propusă de parteneriat demonstrează 

complementaritatea cu alte programe relevante  de dezvoltare cu finanţare locală, 

naţională sau europeană) 

GAL „LA NOI IN SAT” propune includerea măsurii 123 în complementaritate cu: 

- alte măsuri ale PNDR neincluse în strategia grupului: 142 
- alte măsuri ale PNDR incluse în strategia grupului: 111 / 112  / 141  / 312 
- Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR); 

- Fondul de Coeziune (FC); 
- Fondul Social European (FSE). 

 GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ”LA NOI IN SAT” 

îndeplineşte 
CRITERIUL DE SELECŢIE CS3.1.4 
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* Acţiuni imateriale (Ac.Im.): 

 Tip de acţiuni eligibile: 

123. Ac.Im.1) Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în 
legătură cu investiţiile corporale ale proiectului; 

123. Ac.Im.2) Cumpărarea de tehnologii (know-how), achiziţionarea de patente şi licenţe pentru pregătirea implementării 
proiectului; 

123. Ac.Im.3)  Costurile generale ale proiectului conform articolului nr. 55 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1974/ 2006, 

cum ar fi: taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi 
autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în legislaţia naţională, pentru pregătirea 

implementării proiectului (maxim 8% din valoarea totală eligibilă a proiectului, dacă proiectul prevede şi construcţii şi maxim 3% 
în cazul în care proiectul nu prevede realizarea construcţiilor) 

123. Ac.Im.4)  Achiziţionarea de software, identificat ca necesar prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. 

* Acţiuni materiale (Ac.Ma.):  

 Investiţii în active corporale, eligibile pentru produsele agricole 

123. Ac.M.1) Construcţii noi şi/ sau modernizarea clădirilor folosite pentru procesul de producţie, inclusiv construcţii destinate 
protecţiei mediului, infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor; 

123. Ac.M.2) Construcţii noi şi/ sau modernizări pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite frigorifice en-gross; 
123. Ac.M.3) Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing3 de noi utilaje, instalaţii, echipamente, aparate şi costuri de instalare; 

123. Ac.M.4) Investiţii pentru îmbunătăţirea controlului intern al calităţii materiei prime, semifabricatelor, produselor şi 
subproduselor obţinute în cadrul unităţilor de procesare şi marketing; 

123. Ac.M.5) Investiţii pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile; 

Pentru produsele forestiere  

123. Ac.M.7)  Construcţii noi şi modernizarea tuturor categoriilor de spaţii şi încăperi pentru producerea şi stocarea produselor 

forestiere, necesare realizării proiectului, inclusiv utilităţi şi bransamente care nu depăşesc 10% din valoarea eligibilă a proiectului; 
123. Ac.M.8)  Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi instalaţii, maşini şi echipamente pentru recoltarea (în cazul 

proceselor tehnologice complexe), transportul şi procesarea primară a produselor forestiere (lemnoase şi nelemnoase), precum şi 

investiţii pentru modernizarea și retehnologizarea capacităţilor existente, aşa cum sunt prevăzute în studiile de fezabilitate, cu 
respectarea standardelor de mediu şi securitate a muncii. 

Prin Măsura 123 nu sunt eligibile următoarele tipuri de:  

a) activităţi din domeniul: 
* procesării sfeclei de zahăr care nu se încadrează în cota alocată, precum şi procesarea trestiei de zahăr; 

* procesării tutunului; 
* investiţii pentru unităţi de ecarisaj; 
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* investiţii în activitatea de cercetare pentru obţinerea de noi produse şi tehnologii în domeniul procesării şi marketingului 

produselor agricole şi forestiere; 
* investiţii care sprijină direct vânzarea cu amănuntul. 
b) Cheltuieli:  

Investiţii şi costuri neeligibile: 

*  construcţia sau modernizarea locuinţei şi sediilor sociale; 
*  Achiziţionarea de bunuri second-hand; 

*  achiziţionarea de teren; 
*  TVA, cu excepţia TVA-ului nerecuperabil în cazul în care este în mod real şi definitiv suportat de către beneficiari, alţii decât 

persoanele neimpozabile, conform art. 71 (3), lit. a din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005; 
*  costuri operaţionale, inclusiv costuri de întreţinere şi chirie; 
*  comisioane bancare, costurile garanţiilor şi cheltuieli similare; 

*  costuri privind contribuţia în natură; 
*  costuri privind promovarea produselor pe piaţa internă prin expoziţii, reclame şi publicitate; 

*  costuri de schimb valutar, taxe şi pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro APDRP; 
*  costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de asigurare etc.; 
*  cheltuieli realizate înainte de aprobarea proiectului, cu excepţia costurilor generale ale proiectului reprezentate de costurile 

necesare pentru pregătirea implementării proiectului şi care constau în onorarii/tarife pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii 
de fezabilitate, taxe pentru eliberarea certificatelor. 

*  achiziţia de mijloace de transport pentru uz personal şi transport persoane; 
*  investiţiile realizate în cadrul schemelor de sprijin prevăzute la Art. 2 (2) din Regulamentul (CE) nr. 1974/ 2006; 
* investiţiile realizate de către organizaţiile de producători din sectorul legume fructe care beneficiază de sprijin prin 

Organizarea Comună de Piaţă. 

Lista investiţiilor şi costurilor neeligibile se completează cu prevederile din Hotărârea de Guvern privind stabilirea cadrului 

general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. 

Se acorda prioritate la stabilirea criteriilor de selecţie a proiectelor care vizează, dar nu se limitează la: 

*  Componente ce includ investiţii în energie regenerabilă; 

*  IMM-uri din zone unde există materie primă disponibilă şi nu există capacităţi de procesare; 
* Forme asociative, origanizaţii ori grupuri de producatori, ori membri ai unei Organizaţii Interprofesionale pentru Produsele 

Agroalimentare (OIPA); 
*  IMM-uri care sunt atât producătoare de materie primă cât şi procesatoare; 
*  Să colecteze şi/ sau să proceseze produse ecologice şi implică alte aspecte de protecţia mediului; 

*  Să nu mai fi beneficiat de alt sprijin SAPARD/ FEADR pentru acelaşi tip de activitate. 
Criterii de selecţie locale: 

*  Vor avea prioritate: proiectele ale căror beneficiari sunt: tineri (persoane pâna în 40 de ani);  
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*  IMM-uri care procesează produse tradiţionale şi introduc elemente innovative (¨Valorificarea produselor agricole în 

canale de distribuție moderne cu tehnologie de actualitate¨ / ¨Brand de origine – calitate pentru produsele ecologice  

 

 

 

 

E.Finanţare: 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională): 50% 

Prin Măsura 123 intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de până la:  

*  Pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii – cuantumul sprijinului este de 50% din valoarea eligibilă a 

investiţiei, maxim de 200.000 euro; 

CRITERIILE DE SELECŢIE CS3.1.5  / 3.2.1 

*Criteriile utilizate de GAL pentru selecţia proiectelor (Se va acorda punctajul dacă 

criteriile de selecţie locale se încadrează în obiectivele strategiei. Pentru a realiza 

activităţile prevăzute pentru atingerea obiectivelor/priorităţilor din strategia inclusă în 

planul de dezvoltare, fiecare GAL va stabili criteriile de selecţie pentru fiecare tip de 

proiecte denumite „criterii de selecţie locală” care respectă priorităţile specifice ale 

strategiilor de dezvoltare local); 

Actiuni inovative 

*Acţiunile propuse de partenerii  GAL „LA NOI IN SAT” se adresează tinerilor fermieri,  
acordând prioritate acestui public target. Sunt avantajati membrii cooperativelor agricole, precum 
şi activităţilor inovative. (¨Valorificarea produselor agricole în canale de distribuție moderne cu 

tehnologie de actualitate¨ / ¨Brand de origine – calitate pentru produsele ecologice) 
* Criteriile de selecţie locală sunt în concordanţă  

 P1: Consolidarea sectorului agricol și silvic 
 O1: Formarea resurselor umane cu scopul creşterii competitivităţii sectorului agricol și 

îmbunătăţirii condiţiilor de lucru pentru tinerii fermierii cu exploatatii de semi-subzistenţă. 

 O2: Stimularea lucrului în parteneriate public - private reglementate oficial sau nu, între 
agenţii economici din sectorul agricol (societati agricole, cooperative, grupuri de producatori, 

alte organizatii ori grupari agricole) 
 O3: Valorificarea produselor traditionale si imbunatatirea conditiilor de depozitare a 

produselor agricole din zona GAL  

 GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ”LA NOI IN SAT” 
îndeplineşte 

CRITERIILE DE SELECŢIE CS3.2.4 / CS3.1.5 
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 Pentru a facilita accesarea fondurilor europene nerambursabile prin FEADR, solicitantul poate beneficia de fonduri în avans din valoarea eligibilă nerambursabilă (conform prevederilor 
Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1698/ 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, cu modificările şi completările ulterioare, a le 

Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1974/ 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/ 2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi respectiv, ale Hotărârii Guvernului 
nr. 224/ 2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare) 
pentru demararea proiectului. 

MASURA 
Nr. de proiecte 
prevăzute 

Cost total 
mediu  

Estimarea costului 
total pe măsură  

Contribuţia FEADR 
– măsură 

Contribuţia 
publică 
naţională  

Contribuţia 
privată  

Măsura 123 - ¨Creşterea valorii adăugate a 
produselor agricole şi forestiere¨ 

6 60.000,00 € 720.000,00 € 288.000,00 € 72.000,00 € 360.000,00 € 

F. Indicatori de monitorizare:  

Conform PNDR 

MASURA 123 
  

Tip de indicator  Indicator de referinta 

Tinta  
2012-2013 

Realizare 

Numărul total al întreprinderilor 6 

Împărtite în functie de:   

• dimensiunea acestora   

− micro-întreprinderi 5 

− IMM 1 

− altele 0 

• tipul de sector (agricultură în conformitate cu Decizia (CE) nr.   

369/2003*, silvicultură si industrie alimentară)   

• t ipul de activitate (procesare/marketing, dezvoltare)   

Volumul total al investitiilor (euro) 720.000 

Împărtite în functie de:   

• dimensiunea acestora   

o micro-întreprinderi 412.335 

o IMM 225.266 

o altele 82.398 

• tipul de sector (agricultură în conformitate cu Decizia (CE) nr.   

369/2003*, silvicultură si industrie alimentară)   

• tipul de activitate (procesare/marketing, dezvoltare)   
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Rezultat 

Cresterea VAB (mil. Euro) 0,16 

Împărtită în funcŃie de tipul de sector (agricultură în conformitate   

cu Decizia (CE) nr. 369/2003*, silvicultură si industrie alimentară)   

Numărul de întreprinderi care introduc produse noi si/sau tehnici 3 

noi   

Împărtite în functie de:   

• reorganizarea producŃiei din care:   

pentru produsele agricole   

                                   produse noi   

                                   tehnologii noi   

pentru produsele forestiere   

                                   produse noi   

                                   tehnologii noi   

• tipul de sector (agricultură în conformitate cu Decizia (CE) nr.   

369/2003*, silvicultură si industrie alimentară)   

Impact 

Cresterea economică (mil. Euro) 0,65 

din care contributia măsurii 123 0,13 

Cresterea productivitătii muncii 

Cresterea 

anuala cu 8% 

MASURA 123 
  

Tip de indicator  Indicator aditional 

Tinta  
2012-2013 

Realizare 

CapacitaŃi implicate aferente proiectelor aprobate pe tip de sector (agricultură 
în conformitate cu Decizia (CE) nr. 369/2003*, silvicultură si industrie 

alimentară)   

• noi   

• modernizate   

Număr de întreprinderi sprijinite, din care: 6 

 cu programe de restructurare până în 2009 1 

 care aparŃin formelor asociative 1 

Rezultat Număr de întreprinderi care îndeplinesc standardele comunitare, ca urmare a 

sprijinului   
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 Din centralizatorul de mai jos, criteriile de selecţie aferente măsurii 123 sunt următoarele: 

MASURA 
Nr total 
proiecte 

Actiuni 
inovative 

Actiuni 
de 

cooperare AXA PNDR 

Beneficiari 
fermieri de 

semisubzistenta 
Beneficiari 

tineri  

Actiuni 
de 

mediu 

Beneficiari 
grupuri de 

producători, 
asociaţii , 

parteneriate, etc 

Criteriu  de Selectie    

SCS 

3.2.1 

SCS 

3.2.2 SCS 3.2.3 SCS 3.2.4 SCS 3.2.5 
SCS 

3.2.6 SCS 3.2.7 

 Măsura 111 - „Formare profesională, informare 
şi difuzare de cunoştinţe¨ 1 DA   AXA 1 DA       

 Măsura 112 - „Instalarea tinerilor fermieri”  10 DA   AXA 1 DA 10     

 Măsura 123 - ¨Creşterea valorii adăugate a 
produselor agricole şi forestiere¨ 6 DA   AXA 1       2 

Măsura 141 - „Sprijinirea fermelor agricole de 
semi-subzistentă”¨ 13       DA 13     

Măsura 221 - Prima împădurire a terenurilor 

agricole  15     AXA 2     15   

Măsura 312  ¨Sprijin pentru crearea şi 
dezvoltarea de micro-întreprinderi¨ 5 DA   AXA 3    3     

Măsura 313  ¨Încurajarea activităţilor turistice¨ 10     AXA 3     4   

Măsura 322  ¨Renovarea, dezvoltarea satelor, 
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru 

economia şi populaţia rurală şi punerea în 
valoare a moştenirii rurale" 

13     AXA 3     3   

Măsura 421  ¨Implementarea proiectelor de 
cooperare¨ 5 DA DA AXA 4     1   

TO TAL 78         26 23 2 

%   DA DA DA DA 33,33% 29.49% 2.56% 
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Măsura 141  ¨ Sprijinirea fermelor agricole de semi – subzistenţă ¨ 

 
141.A)  Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei:    

 OBIECTIVELE GAL „LA NOI IN SAT” 

Măsura 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi – subzistenţă” se încadrează în Axa I – „Creşterea competitivităţii 

sectoarelor agricol și forestier”  

Obiectivul general (Ob.Ge.):  

141.Ob.Ge.1) Creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole în curs de restructurare pentru facilitarea rezolvării 
problemelor legate de tranziţie, având în vedere faptul că sectorul agricol și economia rurală sunt expuse presiunii concurenţiale 

a pietei unice. 
 
Obiective Specifice (Ob.Sp.): 

141.Ob.Sp.1)  Creşterea volumului producţiei destinate comercializării pentru ca fermele de semi-subzistenţă să devină 
viabile economic; 

141.Ob.Sp.2) Diversificarea producţiei în funcţie de cerinţele pieţei și introducerea de noi produse. 
 
Obiective Operaţionale (Ob.Op.): 

141. Ob.Op.1) Obiectivele operaţionale se referă la asigurarea sprijinirii veniturilor necesare în perioada de restructurare a 
fermelor de semi-subzistenţă pentru o mai bună utilizare a resurselor umane și a factorilor de producţie, prin: stimularea 

spiritului antreprenorial; diversificarea activităţilor și veniturilor. 

 RAPORTUL CU STRATEGIA DE DEZVOLTARE – MIZA INTERVENŢIEI 

În România, ca urmare a retrocedării terenurilor, majoritatea fermelor individuale se caracterizează printr-o putere 

economică redusă și orientare spre consum din producţia proprie, având mai mult caracter de subzistentă și semi-subzistentă. 
Deschiderea acestora către piaţă este relativ redusă, atât în ceea ce priveşte input-urile necesare cât și output-urile. 

 

În fermele de subzistenţă din teritoriul vizat se desfăşoară activităţi agricole de cultivare a plantelor şi de creştere a 
animalelor, bazate pe tradiţii specifice zonei. Caracteristica esenţială a cestor ferme este structura de producţie diversă bazată pe 

necesităţile proprii cu o dotare tehnică redusă, majoritatea lucrărilor se bazează pe munca manuală. Resursa umană din aceste 
feme nu are o pregătire specifică, în aceste condiţii nu se poate vorbi despre o creştere a productivităţii municii și realizarea 
unui produs care să facă faţă cerinţelor de calitate ale pieţelor. 

Majoritatea acestor fermieri nu sunt inregistraţi juridic, sunt înregistraţi doar în evidenţele adminstraţiei locale ca deţinători 
de terenuri și animale și se caracterizează printr-o putere economică redusă și orientare spre consum din producţia proprie, 

având caracter de subzistenţă și semi-subzistenţă. 
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În cadrul GAL „LA NOI IN SAT” deşi industria alimentară a beneficiat în perioada de preaderare de sprijin financiar prin 

Programul SAPARD şi programe naţionale, acest sector continuă să se confrunte cu lipsa conformităţii cu standardele 
comunitare, cu sistemele internaţionale de management al calităţii produselor.  

Îmbunătăţirea calităţii materiei prime şi restructurarea unităţilor agro-alimentare au devenit obiective principale încă din 
perioada de preaderare a României la Uniunea Europeană. În plus, cererea consumatorilor pentru produse de calitate superioară 
este în creştere în perioada următoare. Analiza structurii de produse alimentare demonstrează că există o pondere ridicată a 

produselor alimentare neprocesate, comparativ cu cele procesate, determinată de slaba competitivitate a acestora. 

 

141.B) Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

 DESCRIEREA ACŢIUNILOR CE VOR FI REALIZATE ȘI MODUL ÎN CARE ACESTEA SATISFAC NEVOILE 

STABILITE ÎN STRATEGIA DE DEZVOLTARE 

Sprijinul acordat prin această măsură are scopul de a asigura veniturile necesare în perioada de restructurare și 
transformare a fermelor de semi - subzistenţă în exploataţii orientate către piaţă, prin utilizarea durabilă a factorilor de 

producţie, îmbunătăţirea managementului prin diversificarea producţiei agricole, precum și introducerea de tehnologii 
performante adaptate condiţiilor locale. Ca urmare, implementarea măsurii va conduce la creşterea veniturilor acestor ferme 
concomitent cu scăderea costurilor de producţie. 

Implementarea măsurii va facilita restructurarea şi transformarea fermelor de semi-subzistenţă în exploataţii orientate 
către piaţă, prin utilizarea durabilă a factorilor de producţie, îmbunătăţirea managementului prin diversificarea producţiei 

agricole, precum şi introducerea de tehnologii performante adaptate condiţiilor locale. 
Transformarea acestor ferme în expolataţii economic viabile impune schimbarea sistemului de producţie prin 

modernizare tehnologică, pregătirea corespunzătoare a resursei umane, orientarea către culturi și activităţi cu valoare economică 

ridicată (pomi fructiferi, viţă de vie, culturi legumicole și floricole, etc precum și exploatarea animalelor de rasă cu 
productivitate ridicată și procesarea produselor la nivelul fermei). Conştientizarea fermierilor pentru a diversifica activităţile din 

fermă prin procesare, în acest fel se obţine o plus valoare reală a produselor. Orientarea acestor ferme către piaţă necesită 
schimbarea sistemului de producţie şi implicit cheltuieli financiare suplimentare pe care fermierii nu şi le pot permite. 

Sprijinul acordat pentru restructurarea fermelor de semi-subzistentă este un instrument menit să determine, în principal, 

o îmbunătăţire a managementului însoţită de transformarea acestora în exploataţii familiale comerciale, capabile să identifice 
noi oportunităţi de valorificare a producţiei. 
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 TERITORIUL  VIZAT: întreaga zonă acoperită de GAL „LA NOI IN SAT” 

 

 SINERGIA CU ALTE MĂSURI 

Demarcarea cu celelalte axe din PNDR 

Un solicitant al Măsurii 141 poate primi sprijin direct sau ca membru al unei forme asociative, în cadrul următoarelor 
măsuri* din PNDR: 

 111 ”Formare profesională (training), informare și difuzare de cunoştinţe”; 
 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”; 

 142 „Înfiinţarea grupurilor de producători” 
 143 „Furnizarea de servicii de consiliere și consultanţă pentru agricultori”; 

 211 „Sprijin pentru Zona Montană Defavorizată”; 
 212 „Sprijin pentru zone defavorizate – altele decât zona montană”; 
 214 „Plăti de Agro-mediu”; 

 221 „Prima împădurire a terenurilor agricole”. 
 312 „Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de microîntreprinderi” 

 313 „Încurajarea activităţilor turistice” 

CRITERIUL DE SELECTIE CS3.1.3 Acţiuni pentru atingerea obiectivelor                                                                                                       

(Se va obţine punctaj dacă acţiunile stabilite sunt în concordanţă cu obiectivele/priorităţile 

strategiei) 

Acţiunile propuse de partenerii  GAL „LA NOI IN SAT” vin să materializeze următoarele 
priorităţi și obiective: 
 P1: Consolidarea sectorului agricol și silvic 

 O1: Formarea resurselor umane cu scopul creşterii competitivităţii sectorului agricol și 
îmbunătăţirii condiţiilor de lucru pentru tinerii fermierii cu exploatatii de semi-subzistenţă. 

 O2: Stimularea lucrului în parteneriate public - private reglementate oficial sau nu, între 
agenţii economici din sectorul agricol (societati agricole, cooperative, grupuri de producatori, 
alte organizatii ori grupari agricole) 

 O3: Valorificarea produselor traditionale si imbunatatirea conditiilor de depozitare a 
produselor agricole din zona GAL  

 GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA ”LA NOI IN SAT” 

îndeplineşte 
CRITERIUL DE SELECŢIE CS3.1.3 
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Beneficiarii, precum și soţii/soţiile acestora care au obţinut sprijin pe Măsura 141 nu pot beneficia de sprijin prin Măsura 
112. 

Beneficiarii măsurii 112 care sunt și beneficiari ai măsurii 141, trebuie să respecte condiţiile minime de eligibilitate pentru 
fiecare măsură în parte. Activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin Planului de afaceri în cadrul fiecărei 
măsuri devin condiţii obligatorii. În acest caz creşterea dimensiunii economice a fermei, la solicitarea celei de a doua tranşe, 

aferentă măsurii 112, va fi de 4 UDE iar pentru anul 3, aferent măsurii 141, va fi de 3 UDE. Prin urmare, la sfârşitul anului 3, 
creşterea dimensiunii economice a fermei, aferentă măsurii 141, va fi de 7 UDE. 

Începând cu anul 2011 pentru beneficiarii măsurii 141 care îşi propun să realizeze investiţii prin măsura 121, a fost aprobată 
o alocarea financiară distinctă din măsura 121 – Modernizarea exploataţiilor agricole. Astfel, solicitanţii măsurii 141 care îşi 
propun și realizarea de investiţii finanţate prin măsura 121, trebuie să completeze Secţiunea A+B din Planul de afaceri, aferent 

măsurii 141. 
Contribuţia publică alocată din măsura 121 este de 10.000.000 EURO din care: 

contribuţia Guvernului României – 20% 
contribuţia Uniunii Europene – 80% 

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect va fi de 50.000 EURO din care: 

- 40% - sprijin nerambursabil (sprijinul maxim nerambursabil va fi de 20.000 Euro); 
- 60% - contribuţie privată;  

Procentul sprijinului nerambursabil de 40% se va putea majora cu: 

- 10% - pentru investiţiile realizate de tinerii agricultori cu vârsta sub 40 ani, la data depunerii cererii de finanţare; 
- 10% - pentru investiţiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural, în zone cu handicap natural și în arii 

naturale protejate încadrate în reţeaua Natura 2000 (conform Regulamentului CE nr.1698/2005, art. 36, litera a, punctele i, ii și 
iii); 

-  10% - pentru investiţiile având drept scop implementarea noilor provocări prin următoarele tipuri de operaţiuni: „îmbunătăţirea 
eficienţei utilizării și depozitării îngrăşămintelor cu azotat”, „instalaţii pentru tratamentul apelor reziduale în exploataţii agricole 
și în cadrul proceselor de prelucrare și comercializare”. Această majorare se aplică exclusiv la partea din proiect destinată 

investiţilor în aceste doua tipuri de operaţiuni; 
-  25%– pentru investiţiile noi având drept scop protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole 

(conform Directivei Consiliului 91/676/CEE, numai pentru tinerii fermieri ai măsurii 112). 

ACŢIUNI ALE MĂSURII 123 ÎN LEGĂTURĂ CU ALTE MĂSURI DIN PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

 Sprijinul acordat acestei măsuri este complementar acţiunilor prevăzute în cadrul altor măsuri din Axa I măsura 111 „Formare 
profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe”, 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole ”, 142 "Înfiinţarea grupurilor de 

producători", 143 „Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru fermieri”, din Axa II şi Axa III, măsura 312 
“Sprijin pentru crearea și dezvoltarea microintreprinderilor”, măsura 313 “Încurajarea activităţilor turistice”. 
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 De exemplu, un fermier de semi-subzistentă poate să acceseze măsurile care vizează formarea profesională și serviciile de 

consultantă. După caz, fermierul poate accesa și măsura de modernizare a exploataţiilor agricole, sau alte măsuri cum ar fi: 
înfiinţarea grupurilor de producători, dezvoltarea de activităţi non-agricole și acordarea de plăţi compensatorii pentru 
agromediu, în special pentru agricultura ecologică. De asemenea sprijinul este complementar acţiunilor prevăzute în cadrul 

măsurilor din alte Fonduri: 
- Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR); 
- Fondul de Coeziune (FC); 

- Fondul Social European (FSE). 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

141.C) Beneficiari : 

 Tipuri de beneficiari : 

Privaţi: 

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul nerambursabil acordat prin Măsura 141 sunt persoanele fizice în vârstă de până la 62 de 
ani (neîmpliniţi la data depunerii Cererii de finanţare), care desfăsoară activităţi economice, în principal activităţi agricole și a 

căror exploataţie agricolă: are o dimensiune economică cuprinsă între 2 și 8 UDE;  

 este situată pe teritoriul ţării; 
 este înregistrată în Registrul unic de identificare / Registrul agricol; 

 comercializează o parte din producţia agricolă obţinută. 

CRITERIUL DE SELECŢIE CS3.1.4   

Complementaritatea cu alte programe de dezvoltare 

(Se va obţine punctaj dacă strategia propusă de parteneriat demonstrează 

complementaritatea cu alte programe relevante  de dezvoltare cu finanţare locală, 

naţională sau europeană) 

GAL „LA NOI IN SAT” propune includerea măsurii 111 în complementaritate cu:  

- alte măsuri ale PNDR neincluse în strategia grupului: 142, 143, 214, 121, 123. 
- alte măsuri ale PNDR incluse în strategia grupului: 111, 112. 

- Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR); 
- Fondul de Coeziune (FC); 
- Fondul Social European (FSE). 

 

 GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ”LA NOI IN SAT” 

îndeplineşteCRITERIUL DE SELECŢIE CS3.1.4 
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Persoanele fizice pot desfăsura activităti economice și se pot înregistra și autoriza în conformitate cu prevederile Ordonantei 

de Urgentă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare: individual și independent, ca persoane fizice 
autorizate; ca întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale; 

 Evaluarea numărului: 13 

 

D. Precizări privind acţiunile eligibile : 

  Sprijinul este acordat pentru investiţii corporale şi necorporale care conduc la îmbunătăţirea performanţei generale a 

întreprinderii beneficiare şi care îndeplinesc atât standardele naţionale cât şi pe cele comunitare. În cadrul Măsurii 123 se pot realiza 
următoarele tipuri de investiţii, fără însă a se limita la cele enumerate, în conformitate cu reglementarile PNDR:  

* Acţiuni imateriale (Ac.Im.): 

 Tip de acţiuni eligibile: 

Pentru a putea primi sprijin în cadrul Măsurii 141, solicitantul va trebui să întocmească un Plan de afaceri pentru o perioadă 

de cinci ani. 
După o perioadă de trei ani de la acordarea sprijinului se verifică respectarea cerinţelor minime din Planul de afaceri depus 

iniţial la solicitarea sprijinului. La această dată, solicitantul trebuie să demonstreze că faţă de situaţia iniţială a activităţii 

precizată în Planul de afaceri: producţia agricolă obţinută destinată comercializării înregistrează o creştere de 20%; și 
dimensiunea economică a exploataţiei agricole creşte cu minim 3 UDE. 

Planul de afaceri va pune accent pe vânzarea producţiei și nu atât pe realizarea de investiţii, acestea din urmă reprezentând 
baza care va permite o schimbare a orientării exploataţiei, dar linia directoare o va constitui identificarea oportunităţilor de 
valorificare a producţiei. Sistemul de producţie mixt al acestor exploataţii nu diferă foarte mult de segmentul fermelor de 

subzistenţă (şi anume combinaţia granivore-culturi de câmp), însă există aici o orientare mai puternică spre piaţă. 

* Acţiuni materiale (Ac.Ma.):  

 Investiţii în active corporale, eligibile pentru produsele agricole 

Ferma de semi-subzistentă este ferma care produce, în principal, pentru consumul propriu, dar care comercializează și o 
parte din producţia realizată. Dimensiunea economică a fermelor de semi-subzistentă poate varia între 2-8 UDE. Pentru a 

deveni viabilă, ferma de semi-subzistenţă poate desfăşura și activităţi non-agricole generatoare de venituri. Unitatea de 
dimensiune economică (UDE) reprezintă unitatea prin care se exprimă dimensiunea economică a unei exploataţii agricole 

determinată pe baza marjei brute standard a exploataţiei (Decizia Comisiei nr. 85/377/CEE). Valoarea unei unităti de 
dimensiune economică este de 1.200 Euro. 

 

Acţiuni pentru îndeplinirea conformităţii cu standardele comunitare: 

a. investiţie pentru îndeplinirea conformităţii cu standardele comunitare La acest criteriu de selecţie, se va acorda 

punctaj numai dacă solicitantul îşi propune în Planul de afaceri să realizeze investiţii, prin Măsura 121 
„Modernizarea exploataţiilor agricole”, pentru îndeplinirea conformităţii cu standardele comunitare minime pentru 
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protecţia găinilor ouătoare – sistemul de cuşti îmbunătăţite, conform Directivei Consiliului nr. 1999/74/CE, 

transpusă prin Ordinul nr. 136/2006. Invesţiile propuse prin proiect trebuie realizate pînă la 31.12.2014 

 

b. alt tip de investiţie Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul trebuie să prezinte în Planul 

de afaceri investiţii propuse a se realiza, prin Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”, altele decât cele 
pentru adaptarea la standardele comunitare. 

O dată cu verificarea îndeplinirii condiţiilor minime de acordare a sprijinului din Planul de afaceri la anul 3, beneficiarul 
trebuie să prezinte documente care atestă faptul că a urmat un curs de pregătire profesională prin Măsura 111 “Formare 

profesională, informare și difuzare de cunoştinţe”, în raport cu proiectul. 
 

 Se acordă prioritate la stabilirea criteriilor de selecţie a proiectelor care vizează, dar nu se limitează la: 

 Solicitantul este membru, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, al unei forme asociative 
recunoscute conform legislaţiei naţionale în vigoare; 

 Solicitantul accesează Măsura 214 „Plăţi de Agro - mediu” din cadrul PNDR; 
 Ferma de semi – subzistenţă este deţinută de fermier cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii proiectului; 
  să fie în zonă defavorizată; 

  să realizeze o investiţie, în special o investiţie pentru îndeplinirea conformităţii cu standardele comunitare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIILE DE SELECTIE CS3.1.5 

*Criteriile utilizate de GAL pentru selecţia proiectelor 

(Se va acorda punctajul dacă criteriile de selecţie locale se încadrează în obiectivele strategiei. Pentru a 

realiza activităţile prevăzute pentru atingerea obiectivelor/priorităţilor din strategia inclusă în planul de 

dezvoltare, fiecare GAL va stabili criteriile de selecţie pentru fiecare tip de proiecte denumite „criterii de 

selecţie locală” care respectă priorităţile specifice ale strategiilor de dezvoltare local); 

*Acţiunile propuse de partenerii  GAL „LA NOI IN SAT” se adresează fermierilor de semi-subzistenţă și 

tinerilor,  acordând prioritate acestui public target. Criteriile de selecţie locală sunt în concordanţă cu: 

 P1: Consolidarea sectorului agricol și silvic 

 O1: Formarea resurselor umane cu scopul creşterii competitivităţii sectorului agricol și îmbunătăţirii condiţiilor 

de lucru pentru tinerii fermierii cu exploatatii de semi-subzistenţă. 

 O2: Stimularea lucrului în parteneriate public - private reglementate oficial sau nu, între agenţii economici din 

sectorul agricol (societati agricole, cooperative, grupuri de producatori, alte organizatii ori grupari agricole) 

 O3: Valorificarea produselor traditionale si imbunatatirea conditiilor de depozitare a produselor agricole din 

zona GAL  

 GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ”LA NOI IN SAT” 

îndeplineşte 

CRITERIILE DE SELECŢIE CS3.1.5 



 

142 
 

E. Finanţare: 

 

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

Prin Măsura 114 intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de până la:  

Sprijinul acordat în cadrul măsurii este în totalitate nerambursabil și are ca scop dezvoltarea exploataţiilor agricole care 
produc în principal produse agricole vegetale și animale (materie primă) pentru consum uman și hrana animalelor. 

Prin Măsura 141 se acordă sprijin public nerambursabil de 1.500 de Euro/an/fermă de semi – subzistenţă. Sprijinul se 

acordă pentru o perioadă de cinci ani, unui singur membru al familiei, pentru aceeaşi exploataţie agricolă. 

 

 

 

MASURA 

Nr. de 
proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu  

Estimarea 
costului total pe 

măsură  

Contribuţia 

FEADR – măsură 

Contribuţia 
publică 

naţională  

Contribuţia 

privată  

Măsura 141 - „Sprijinirea fermelor agricole de 
semi-subzistentă”¨ 

13 7,500.00 € 97,500.00 € 78,000.00 € 19,500.00 € 0.00 € 

 

 

F. Indicatori de monitorizare: Conform PNDR 

 

MASURA 141 
  

Tip de indicator  Indicator de referinta 

Tinta  
2012-2013 

Realizare 
Număr total de ferme de semi-subzistentă sprijinite 13 

*in functie de dimensiunea firmei   

Rezultat Numar de ferme intrate pe piata 10 

Impact* 
Cresterea economica(mil euro) 0.42 

Cresterea productivitatii muncii Crestere anuala 8% 

   
* Valoarea indicatorilor a fost calculata la nivel de axa 
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MASURA 141 
  

Tip de indicator  Indicator aditional 

Tinta  
2012-2013 

Realizare 

Număr de ferme de semi-subzistentă sprijinite 13 

Împărtite în functie de statutul juridic:   

• persoane fizice 10 

• persoane juridice 3 

din care:   

• conduse de femei 1 

• conduse de tineri sub 40 de ani 2 

• din zone defavorizate 3 

• care aplică pentru agromediu 1 

Rezultat Număr de ferme care introduc noi produse 5 

 

 

 

MASURA 141 
  

Tip de indicator  Indicator de referinta 

Tinta  
2012-2013 

Realizare 
Număr total de ferme de semi-subzistentă sprijinite 13 

*in functie de dimensiunea firmei   

Rezultat Numar de ferme intrate pe piata 10 

Impact* 
Cresterea economica(mil euro) 0,42 

Cresterea productivitatii muncii Crestere anuala 8% 

   
* Valoarea indicatorilor a fost calculata la nivel de axa 
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MASURA 141 

  

Tip de indicator  Indicator aditional 

Tinta  
2012-2013 

Realizare 

Număr de ferme de semi-subzistentă sprijinite 13 

Împărtite în functie de statutul juridic:   

• persoane fizice 10 

• persoane juridice 3 

din care:   

• conduse de femei 1 

• conduse de tineri sub 40 de ani 2 

• din zone defavorizate 3 

• care aplică pentru agromediu 1 

Rezultat Număr de ferme care introduc noi produse 5 
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 Din centralizatorul de mai jos, criteriile de selecţie aferente măsurii 123 sunt următoarele: 

 

MASURA 
Nr total 
proiecte 

Actiuni 
inovative 

Actiuni 

de 
cooperare AXA PNDR 

Beneficiari 

fermieri de 
semisubzistenta 

Beneficiari 
tineri 

Actiuni 

de 
mediu 

Beneficiari 
grupuri de 

producători, 

asociaţii , 
parteneriate, etc 

Criteriu  de Selectie    

SCS 

3.2.1 
SCS 

3.2.2 SCS 3.2.3 SCS 3.2.4 SCS 3.2.5 
SCS 

3.2.6 SCS 3.2.7 

 Măsura 111 - „Formare profesională, informare 

şi difuzare de cunoştinţe¨ 1 DA   AXA 1 DA       

 Măsura 112 - „Instalarea tinerilor fermieri”  10 DA   AXA 1 DA 10     

 Măsura 123 - ¨Creşterea valorii adăugate a 
produselor agricole şi forestiere¨ 6 DA   AXA 1       2 

Măsura 141 - „Sprijinirea fermelor agricole de 

semi-subzistentă”¨ 13       DA 13     

Măsura 221 - Prima împădurire a terenurilor 
agricole  15     AXA 2     15   

Măsura 312  ¨Sprijin pentru crearea şi 
dezvoltarea de micro-întreprinderi¨ 5 DA   AXA 3   3      

Măsura 313  ¨Încurajarea activităţilor turistice¨ 10     AXA 3     4   

Măsura 322  ¨Renovarea, dezvoltarea satelor, 
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru 

economia şi populaţia rurală şi punerea în 
valoare a moştenirii rurale" 

13     AXA 3     3   

Măsura 421  ¨Implementarea proiectelor de 
cooperare¨ 5 DA DA AXA 4     1   

TO TAL 78         26 23 2 

%   DA DA DA DA 33,33% 29.49% 2.56% 
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Măsura 221  ¨ Prima împădurire a terenurilor agricole  ¨ 

221.A)  Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei: 

 OBIECTIVELE GAL „LA NOI IN SAT” 

Măsura 221 se încadrează în Axa III –„Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale”. 

Obiectivul general (Ob.Ge.):  
221.Ob.Ge.1) Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu în spatiul rural prin folosirea și gospodărirea durabilă a terenului prin 

împădurire. Această măsură este destinată prevenirii pagubelor produse de factorii naturali dăunători, reducerii eroziunii 

solurilor, îmbunătăţirii capacităţii de retenţie a apei, creşterii calităţii aerului, producerii de biomasă, inclusiv masă lemnoasă de 
calitate, prin menţinerea, sau, după caz, creşterea biodiversităţii. 

Obiective Specifice (Ob.Sp.): 

221.Ob.Sp.1) Creşterea suprafeţei de pădure cu rol de protecţie a apei, solurilor, a pădurilor cu rol de protecţie împotriva 
factorilor naturali și antropici dăunători, precum și de asigurare a funcţiilor recreative, pe baza rolului multifunctional al 

acesteia. 
Obiective Operaţionale (Ob.Op.): 

221. Ob.Op.1) Extinderea suprafeţei ocupate de păduri prin sprijinirea lucrărilor de împădurire si întreţinere a plantaţiilor. 
Pădurile înfiinţate prin această măsură sunt menite să protejeze componentele de mediu pe baza rolului multifuncţional pe care 
îl au. 

 RAPORTUL CU STRATEGIA DE DEZVOLTARE – MIZA INTERVENŢIEI 

Această măsură vizează îmbunătăţirea condiţiilor de mediu în spaţiul rural prin folosirea și gospodărirea durabilă a terenului prin 
împădurire. Măsura este destinată prevenirii pagubelor produse de factorii naturali dăunători, reducerii eroziunii solurilor, 

îmbunătăţirii capacităţii de retenţie a apei, creşterii calităţii aerului, producerii de biomasă, inclusiv masa las de calitate, prin 
menţinerea, sau, după caz, creşterea biodiversităţii.  

221.B) Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

 DESCRIEREA ACŢIUNILOR CE VOR FI REALIZATE ȘI MODUL ÎN CARE ACESTEA SATISFAC NEVOILE 

STABILITE ÎN STRATEGIA DE DEZVOLTARE 

Scopul acestei măsuri este de a creşte suprafaţa pădurilor la nivel naţional prin împădurirea de terenuri agricole. Această 
măsură are un caracter compensatoriu și sprijină următoarele acţiuni (Ac.): 

221.Ac.1) Primă de înfiinţare a plantaţiilor forestiere (costuri standard), conform proiectului tehnic; 
221.Ac.2) O primă anuală pentru lucrările de completări și întreţinere a plantaţiei pe o perioadă de 5 ani; 
221.Ac.3)  O primă anuală fixă (standard) ca și primă pentru pierderea de venit ca urmare a împăduririi, pe an și pe ha, 

pentru o perioadă de 15 ani.  
Durabilitatea măsurilor de protecţie a mediului este un principiu de bază în cadrul acestei măsuri. Proiectul tehnic de 

împădurire a terenurilor agricole, în special a celor de la câmpie, va urmări ameliorarea efectele factorilor naturali dăunători, 



 

147 
 

reducerea eroziunii solului, atenuarea efectelor fenomenului global al schimbărilor climatice, îmbunătăţirea capacităţii de 

retenţie a apei, îmbunătăţirea calităţii aerului, toate acestea prin menţinerea (iar în cazuri particulare prin creşterea) diversităţii 
ecologice. 

Creşterea suprafeţelor împădurite contribuie la îndeplinirea obiectivelor globale cu privire la reducerea emisiilor de CO2 

pentru atenuarea schimbărilor climatice și la creşterea gradului de utilizare a surselor de energie regenerabilă. Prin funcţiile de 
natură ecologică, socială și economică, pădurile furnizează și alte bunuri și servicii pentru societate, cum ar fi produsele 
lemnoase și nelemnoase, spaţiu de recreere, înfrumuseţarea peisajului, etc., care completează raţionamentul intervenţiei prin 

această măsură. 
 

Strategia de dezvoltare stabilită de GAL „LA NOI IN SAT” îşi concentrează astfel eforturile pentru consolidarea 
aspectelor medioamibientale ale teritoriului, pentru finanţarea acelor proiecte care să aducă un plus de valoare potenţialului 
natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERITORIUL  VIZAT: Terenurile agricole din întreaga zonă acoperită de  cu excepţia pajiştilor permanente neafectate de 
procese de degradare a solului. 

 SINERGIA CU ALTE MĂSURI 

 Măsura 214 este în legătură directă cu Rezolutia Consiliului din 1998 cu privire la Strategia Forestieră pentru Uniunea 
Europeană, care subliniază importanţa rolului multifuncţional al pădurii și al unui management forestier durabil bazat pe rolul 

social, economic, de mediu, ecologic și funcţiilor culturale pentru dezvoltarea societăţii și în particular a zonelor rurale precum 
și sublinierea contribuţiei pădurilor și silviculturii, precum și cu Politica și Strategia de Dezvoltare a Sectorului Forestier în 
România, 2001-2010, ce are ca scop principal creşterea suprafeţelor acoperite cu păduri la nivel naţional. 

Pe toată perioada contractului de finanţare, pe celelalte terenuri agricole ale fermei rămase neîmpădurite, beneficiarul trebuie sa 
respecte: bunele Condiţii Agricole și de Mediu (Ordinul comun al MADR și MMP nr. 30/147/2010; cerinţele statutare de 

CRITERIUL DE SELECTIE CS3.1.3 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor                                                                                                       

(Se va obţine punctaj dacă acţiunile stabilite sunt în concordanţă cu obiectivele/priorităţile 

strategiei) 

Acţiunile propuse de partenerii  GAL „LA NOI IN SAT” vin să materializeze prioritatea nr.  
 P1: Consolidarea sectorului agricol și silvic 

 O4: Valorificarea zonelor naturale și protejate pentru protecţia mediului si pădurilor  din 
spaţiul rural. 

 GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ”LA NOI IN SAT” 

îndeplineşte 

CRITERIUL DE SELECŢIE CS3.1.3 
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management specificate conform art. 5 în Anexa 2 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 73/2009 astfel: din 2012 – cele precizate 

la punctul A, din 2014 – cele precizate la punctul B și din 2016 – cele precizate la punctul C. 
 Măsura 214 – Plăţi de Agro-mediu vine să susţină de asemenea aspectele de mediu astfel: 

Plăţile de agro-mediu sunt necesare pentru a sprijini dezvoltarea durabilă a zonelor rurale și pentru a răspunde cererii din ce 

în ce mai mari a societăţii pentru servicii de mediu și să încurajeze fermierii să deservească societatea ca întreg prin 
introducerea sau continuarea aplicării metodelor de producţie agricolă compatibile cu protecţia și îmbunătăţirea mediului, a 
peisajului și caracteristicilor sale, a resurselor naturale, a solului și a diversităţii genetice. 

Dacă măsura 212 se centrează pe prima împădurire, în cadrul măsurii 214 sunt stabilite cinci pachete de susţinere: 
1. Pajişti cu Înaltă Valoare Naturală. 

2. Practici Agricole Tradiţionale. 
3. Pajişti Importante Pentru Păsări – pachet pilot. 
4. Culturi verzi. 

5. Agricultură ecologică 

 Masura 121 – ¨Modernizarea exploataţiilor agricole¨ 

Prin această măsură sunt susţinute plantaţiile din specii cu creştere rapidă, definite de articolul 43 din Regulamentul (EC) 
nr.1698/2005, spre deosebire de măsura 221 care implică speciile menţionate în continuarea fişei măsurii. 

 ACŢIUNI ALE MĂSURII 221 ÎN LEGĂTURĂ CU ALTE MĂSURI DIN PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

Acţiunile propuse în cadrul măsurii 221 se vor realiza în mod integrat, pentru a putea contribui la dezvoltarea altor două 
măsuri incluse în strategia GAL „LA NOI IN SAT” 

Axa 1 – 111 Măsura 111 „Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe¨ 
111.Ob.Ge.1) Îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor agricol, silvic şi alimentar, utilizarea durabilă a terenurilor agricole 

şi protecţia mediului, prin acţiuni de formare, informare şi difuzare de cunoştinţe inovative adresate persoanelor adulte care 
activează în sectoarele menţionate. 

111. Ob.Sp.2) Îmbunătăţirea şi dezvoltarea competenţelor necesare pentru persoanele care sunt sau vor fi implicate în 
activităţi forestiere pentru practicarea unui management durabil al pădurilor în vederea creşterii suprafeţelor forestiere, 
prelucrării lemnului şi valorificării eficiente a produselor pădurii. 

221.C) Beneficiari : 

 Tipuri de beneficiari : 

Privaţi: 

Beneficiarii sprijinului prin această măsură sunt deţinători legali de teren agricol. Categorii de beneficiari eligibili pentru 
sprijin prin această măsură: 

Deţinătorii privaţi de teren agricol, pentru înfiinţarea plantaţiei forestiere și executarea lucrărilor de întreţinere pe o 
perioadă de 5 ani, precum și o primă compensatorie pentru pierderea de venit prin împădurire, stabilită pe an și pe ha, pentru o 

perioadă de 15 ani; 
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Autorităţile publice locale deţinătoare de teren agricol, numai pentru înfiinţarea plantaţiei. Dacă terenul agricol 

destinat împăduririi este concesionat de o persoană fizică sau juridică, primele pentru întreţinerea plantaţiei și cele 
compensatorii, prevăzute la alineatul precedent, pot fi de asemenea acordate. 

Exemple de solicitanţi eligibili care primesc sprijin prin această măsură: 

1. După statutul juridic: 

persoanele fizice (inclusiv persoane fizice autorizate); 
persoanele juridice; 

grupurile sau asociaţiile de persoane fizice sau juridice; 
 costurilor legate de înfiinţarea plantaţiilor 

forestiere și pentru cheltuielile aferente întocmirii proiectului de împădurire. 
2. După activitatea desfăşurată: 

fermieri; 

alţi deţinători de teren agricol. 
Pentru a fi clasificat ca fermier pentru această măsură, solicitantul de sprijin public trebuie să demonstreze că veniturile din 

agricultură reprezintă cel puţin 25% din veniturile totale și ca timpul destinat muncii în agricultură reprezintă cel puţin 25% din 
timpul de muncă total efectuat. 
 

 Evaluarea numărului: 15 

 

D. Precizări privind acţiunile eligibile : 

Lucrările de împădurire 
Măsura se aplică pe suprafeţe de teren agricol mai mari de 0,5 ha pe care se înfiinţează o plantaţie forestieră, se execută lucrările 

tehnice de întreţinere, iar pădurea se păstrează până ce atinge vârsta de exploatare. În înţelesul acestei măsuri, „pădurea” reprezintă o 
suprafaţă de teren acoperită cu arbori a căror înălţime este de cel puţin 5 m la maturitate și a cărei consistenţă, exprimată prin indicele 

de acoperire, este de minimum 10%. Perdelele forestiere de protecţie trebuie să aibă o lăţime de cel puţin 20 m. 
Lucrările de împădurire se execută în baza unui proiect tehnic, care va respecta Normele Tehnice privind compoziţii, schemele și 

tehnologii de regenerare a pădurilor și de împădurire a terenurilor degradate aprobate prin Ordinul ministrului nr. 1652 din 31.10.2000 

și care va fi elaborat de persoane juridice de specialitate atestate de autoritatea naţională în domeniul silviculturii. 
Proiectul tehnic va conţine o descriere a condiţiilor generale ale terenului pe care se va efectua împădurirea (poziţia geografică, 

decrierea condiţiilor climatice referitoare la temperatură, precipitaţii, etc) precum și descrirea specifică a solurilor și modului de alegere 
a formulelor de împădurire, precum și modul de realizare a împăduririlor. 

Suprafaţa terenului agricol propus pentru împădurire va fi de min. 0,5 ha iar raportul dintre distanţa cea mai mare și cea mai mică 

a extremelor perimetrului acesteia va fi sub 5. Aceasta este necesară pentru evitarea creării de păduri pe parcelele agricole 
disproproţionate cu privire la raportul dintre laturi, provenite din procesul de restituire, a căror impact asupra factorilor de mediu ar fi 

extrem de limitat. Excepţie de la această regulă fac perdelele forestiere. 



 

150 
 

 Acţiuni imateriale (Ac.Im.): 

221. Ac.Im.1) Cheltuielile pentru proiectele tehnice se suportă din sprijinul acordat prin măsură și nu pot depăsi 10% din valoarea 
eligibilă a proiectului. Costurile eligibile pentru realizarea proiectului tehnic nu trebuie să depăsească 70 euro/ha pentru suprafeţe de 
până la 50 ha, 50 euro pentru suprafeţe între 51 și 150 ha, 30 euro pentru suprafeţe mai mari de 151 ha. Materialul forestier de 

reproducere utilizat la lucrările de împădurire trebuie să respecte normele legale în vigoare. Cheltuielile cu întocmirea proiectului 
tehnic, se suporta din sprijinul acordat prin măsură și nu poate depăşi 10% din valoarea eligibilă a proiectului, în limita plafoanelor 
stabilite. 

 Acţiuni materiale (Ac.Ma.):  

221. Ac.M.1)  Realizarea lucrărilor (proiectului) de împădurire ce implică o serie de costuri standard. Primele de întreţinere a 

plantaţiei sunt de asemenea costuri standard (fixe) și se acordă pe o perioadă de până la 5 ani, în funcţie de perioada prevăzută de 
normele tehnice în vigoare stabilite în funcţie de zona geografică, condiţiile staţionale și compoziţia de împădurire.  

Prin Măsura 221 nu sunt eligibile următoarele:  

 Categorii de teren:  

• Terenurile care nu au folosinţă agricolă; 

• Terenuri grevate de sarcini și gajuri cu deposedare în favoarea unei terţe părţi, conform evidenţelor cadastrelor locale; 
• Terenuri a căror situaţie juridică este neclară; 
• Terenuri menţionate în programe sau planuri naţionale sau locale de amenajare a teritoriului ca deservind un interes public major; 

• Terenuri deţinute în devălmăsie (indiviziune) sau în altă formă colectivă (asociativă) dacă în oricare dintre deţinătorii acestora se 
opune împăduririi; 

• Pajişti naturale permanente, care nu sunt afectate de fenomene de degradare a solului, a căror stadiu de degradare se constată 
conform legislaţiei în vigoare; 

Această măsură nu oferă sprijin financiar pentru: 

• Înfiinţarea culturilor de pomi de Crăciun; 
• Proiecte sprijinite prin Măsura 143; 

• Plantaţiile din specii cu creştere rapidă, definite de articolul 43 din Regulamentul (EC) nr.1698/2005, sprijinite prin Măsura 121; 
• Împădurirea pajiştilor permanente, neafectate de fenomene de degradare; 
• Lucrări de împădurire pe terenurile fermierilor, beneficiari de sprijin prin Măsura 113 –“Pensionarea timpurie a fermierilor și 

muncitorilor agricoli”. 

Criterii  generale de selecţie a proiectelor: 

Criteriile de selecţie sunt menţionate în ordinea descrescătoare în funcţie de importanţa lor și sunt următoarele: 
• Poziţia terenului în funcţie de zona geografică (altitudine): se va acorda prioritate proiectelor de împădurire din zonele de câmpie, 

apoi din cele de deal, și mai apoi din cele de munte; 

• Mărimea plantaţiei: se va acorda prioritate terenurilor propuse pentru împădurire cu suprafaţă mai mare; 
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• Distanţa faţă de pădurile deja existente: pentru a consolida trupurile de pădure deja existente, se va acorda prioritate terenurilor 

situate în vecinătatea acestora; 
• Gradul de degradare a terenului: se va acorda prioritate împădurii terenurilor afectate de procese de degradare, cum ar fi eroziunea 

sau deşertificarea; 

• Ciclul de producţie / vârsta de exploatare a pădurii: se va acorda prioritate pădurilor care au prevăzută o vârstă de exploatare mai 
mare de 40 ani; 

• Numărul de specii utilizate în lucrările de împădurire: se va acorda prioritate lucrărilor de împădurire care propun cel puţin 2 

specii în compoziţie. 

 Criterii  locale de selecţie a proiectelor. Se acordă prioritate proiectelor care vizează: 

*  Activităti prietenoase cu mediul. 
*  Beneficiari membri ai unor asociaţii şi federaţii, parteneriate public - private, grupuri de producători ori alte organizaţii 

care îndeplinesc criteriile de selecţie generale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIILE DE SELECTIE CS3.1.5 

*Criteriile utilizate de GAL pentru selecţia proiectelor 

(Se va acorda punctajul dacă criteriile de selecţie locale se încadrează în obiectivele 

strategiei. Pentru a realiza activităţile prevăzute pentru atingerea obiectivelor/priorităţilor 

din strategia inclusă în planul de dezvoltare, fiecare GAL va stabili criteriile de selecţie 

pentru fiecare tip de proiecte denumite „criterii de selecţie locală” care respectă priorităţile 

specifice ale strategiilor de dezvoltare local); 

*Acţiunile propuse de partenerii  GAL „LA NOI IN SAT” se adresează acţiunilor de mediu,  

acordând prioritate asociatiilor si parteneriatelor.  
* Criteriile de selecţie locală sunt în concordanţă cu: 

  P1: Consolidarea sectorului agricol și silvic 
 O4: Valorificarea zonelor naturale și protejate pentru protecţia mediului si pădurilor  din 

spaţiul rural. 

 GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ”LA NOI IN SAT” 

îndeplineşte 

CRITERIILE DE SELECŢIE CS3.1.5 
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E. Finanţare: 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională): 70%  - 100% 

Sprijinul public (comunitar și naţional) acordat în cadrul acestei măsuri nu va depăsi 70% din costurile standard 

pentru înfiinţarea plantaţiei. Primele pentru întreţinerea plantaţiilor pe o perioadă de până la 5 ani și cele pentru 

compensarea pierderilor de venit agricol pe o perioadă de 15 ani vor fi acoperite în proporţie de 100% din fonduri 

publice. 

Tipurile de plăţi aferente măsurii 221 sunt următoarele: 
1. o primă pentru lucrările de înfiinţare a plantaţiilor forestiere (costuri standard), în funcţie de zona geografică în care se 

efectuează împădurire; 
2. o primă anuală pentru lucrările de întreţinere a plantaţiei pe o perioadă de 5 ani, (începând cu anul înfiinţării plantaţiei), 

variabilă în funcţie de zona geografică în care s-a făcut împădurirea și de anul de întreţinere; 

3. o primă compensatorie anuală pe ha, pentru pierderea de venit ca urmare a împăduririi, standard pentru o perioadă de 15 ani 
(începând cu anul înfiinţării plantaţiei), dar variabilă în funcţie de clasificarea beneficiarilor ca fermieri sau alţi deţinători de 

terenuri agricole. 

Nivelul costurilor standard pentru înfiinţarea plantaţiei forestiere: 
*COST STANDARD / HA: 1900 eur 

Valoarea compensării pentru înfiinţarea plantaţiei (împădurire) reprezintă: 
- 70% * v.e. pentru celelalte zone. unde v.e. = supraf. destinată împăduririi * prima aferentă (costul standard) zonei 

geografice în care se situează terenul. 

 Nivelul plăţilor pentru înfiinţarea plantaţiei forestiere. 

Plata compensatorie la hectar (euro) pentru înfiinţarea de plantaţii forestiere în afara zonelor defavorizate și a siturilor 
Natura 2000: 1330 eur. Nivelul plăţilor pentru întreţinerea plantaţiei forestiere. Eur / an (primii 5 ani): 270, 616, 180, 180, 90 
eur 

*In cadrul axei 2, conform PNDR – contribuţia FEADER este de 82%, iar cea naţională de 18%, comparativ cu axele 1-3 unde raportul este de 80 -2 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

CRITERIILE DE SELECTIE CS3.2.6 

*Strategia integreaza problema de mediu (Se va obtine punctaj daca peste 25% din proiecte cuprind actiuni pentru protectia me diului). 

Din totalul de 78 de proiecte, actiunile care vizeaza mediul inconjurator sunt 23 distribuite astfel: 

- 15  in cadrul masurii 221 care sunt dedicate integral acestei componente cu suma bugetata 
- 4 in cadrul masurii 313  - componenta de agroturism ce implica cel putin 10.000 de eur pentru fiecare proiect in panouri solare ori alta forma de 

sustinere a energiei alternative. 

- 3 componente de mediu de minim 10 000 eur / proiect in actiuni de reciclare din masura 322 

- 1 actiune de cooperare bugetata concret pe componentele de mediu conform celor descrise in partea a VIII a- Cooperare 

 GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ”LA NOI IN SAT” 

îndeplineşte 

CRITERIILE DE SELECŢIE CS3.1.5 
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MASURA 
Nr. de proiecte 
prevăzute 

Cost total 
mediu  

Estimarea costului 
total pe măsură  

Contribuţia FEADR 
– măsură 

Contribuţia 
publică 
naţională  

Contribuţia 
privată  

Măsura 221 - Prima împădurire a terenurilor 
agricole  15 

5.000,00 € 
107.142,86 € 61.500,00 € 13.500,00 € 

32.142,86 € 

 

F. INDICATORI Conform PNDR 

 

MASURA 221 
  

Tip de indicator  Indicator de referinta 

Tinta  
2012-2013 

Realizare 

Numărul total de beneficiari care primesc sprijin pentru împădurire 15 

Împărtit  în funcie de:   

t ip de proprietar: structuri asociative, organizatii, parteneriate   

perioada angajamentului (existent/nou):    

obiectiv de mediu  (prevenirea eroziunii 

solului/desertificare, conservarea/cresterea 
biodiversităii, protecia resurselor de apă, 

prevenirea inundaiilor, atenuarea 

schimbărilor climatice, altele) 

  

Suprafata totală de teren împădurită 52 

perioada angajamentului (existent/nou):    

obiectiv de mediu  (prevenirea eroziunii 
solului/desertificare, conservarea/cresterea 
biodiversităii, protecia resurselor de apă, 

prevenirea inundaiilor, atenuarea 
schimbărilor climatice, altele)  

  

Rezultat 

Suprafata de teren sprijinită care contribuie la: 52 

biodiversitate si înaltă valoare naturală a 
terenului forestier 

• îmbunătăirea calităii apei 
• atenuarea schimbărilor climatice 

• îmbunătăirea calităii solului 

• evitarea marginalizării si a abandonului 
terenului 

  

Impact Stoparea declinului biodiversitătii   
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Mentinerea terenurilor agricole si forestiere cu înaltă valoare naturală 
(Schimbări în zonele cu înaltă valoare naturală) 

  

Îmbunătătirea calitătii apei (Schimbări în balanta brută a nutrientilor)   

ContribuŃia la atenuarea schimbările climatice (Cresterea producŃiei de 
energie regenerabilă) 

  

Aditional   

Cresterea biomasei vegetale (m3) 522 

Aditional   

Fixarea carbonului (t) 57 

 Din centralizatorul de mai jos, criteriile de selecţie aferente măsurii 221 sunt următoarele: 

MASURA 
Nr total 
proiecte 

Actiuni 
inovative 

Actiuni 
de 

cooperare AXA PNDR 

Beneficiari 
fermieri de 

semisubzistenta 
Beneficiari 

tineri  

Actiuni 
de 

mediu 

Beneficiari 
grupuri de 

producători, 
asociaţii , 

parteneriate, etc 

Criteriu  de Selectie    

SCS 

3.2.1 

SCS 

3.2.2 SCS 3.2.3 SCS 3.2.4 SCS 3.2.5 
SCS 

3.2.6 SCS 3.2.7 

 Măsura 111 - „Formare profesională, informare 
şi difuzare de cunoştinţe¨ 1 DA   AXA 1 DA       

 Măsura 112 - „Instalarea tinerilor fermieri”  10 DA   AXA 1 DA 10     

 Măsura 123 - ¨Creşterea valorii adăugate a 
produselor agricole şi forestiere¨ 6 DA   AXA 1       2 

Măsura 141 - „Sprijinirea fermelor agricole de 
semi-subzistentă”¨ 13       DA 13     

Măsura 221 - Prima împădurire a terenurilor 
agricole  15     AXA 2     15   

Măsura 312  ¨Sprijin pentru crearea şi 
dezvoltarea de micro-întreprinderi¨ 5 DA   AXA 3   3      

Măsura 313  ¨Încurajarea activităţilor turistice¨ 10     AXA 3     4   

Măsura 322  ¨Renovarea, dezvoltarea satelor, 
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru 

economia şi populaţia rurală şi punerea în 

valoare a moştenirii rurale" 
13     AXA 3     3   

Măsura 421  ¨Implementarea proiectelor de 
cooperare¨ 5 DA DA AXA 4     1   

TO TAL 78         26 23 2 

%   DA DA DA DA 33,33% 29.49% 2.56% 
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Măsura 312  ¨Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi¨ 

312.A)  Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei:    

 OBIECTIVELE GAL „LA NOI IN SAT” 

Măsura 312 se încadrează în Axa III –„Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale”. 

Obiectivul general (Ob.Ge.):  
312.Ob.Ge.1) Dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea activităţilor non-agricole, în scopul creşterii 

numărului de locuri de muncă şi a veniturilor adiţionale.   
 
Obiective Specifice (Ob.Sp.): 

312.Ob.Sp.1) Crearea şi menţinerea locurilor de muncă în spaţiul rural; 
312.Ob.Sp.2) Creşterea valorii adăugate în activităţi non-agricole; 

312.Ob.Sp.3) Crearea şi diversificarea serviciilor pentru populaţia rurală prestate de către micro-întreprinderi; 
Obiective Operaţionale (Ob.Op.): 

312. Ob.Op.1) Crearea de micro-întreprinderi precum şi dezvoltarea celor existente în sectorul non-agricol în spaţiul rural;  

312. Ob.Op.2) Încurajarea iniţiativelor de afaceri promovate, în special de către tineri şi femei; 
312. Ob.Op.3) Încurajarea activităţilor meşteşugăreşti şi a altor activităţi tradiţionale; 

312. Ob.Op.4) Reducerea gradului de dependenţă faţă de agricultură. 

 RAPORTUL CU STRATEGIA DE DEZVOLTARE – MIZA INTERVENŢIEI 

Una dintre direcţiile de dezvoltare promovate de GAL „LA NOI IN SAT” este diversificarea economică, diminuând 
activităţile de subzistenţă şi orientând strategia de dezvoltare a teritoriului de la sectorul primar către sectorul terţiar, promovând 
serviciile şi plus valoarea produselor realizate. 

Pentru a atinge o creştere economică durabilă nu sunt suficiente numai crearea pentru populaţia aptă de muncă a unui mediu 
favorabil de dezvoltare şi ocupare a forţei de muncă, ci şi crearea unui climat favorabil pentru cultivarea spiritului antreprenorial. 

Spiritul antreprenorial se referă la capacitatea unei persoane de a pune ideile în practică şi de a planifica şi gestiona proiecte, astfel 
încât să atingă obiectivele stabilite. 

Micile structuri antreprenoriale reprezintă catalizatorul principal al creşterii economice, noile IMM-uri urmând să contribuie la 

realizarea unor obiective fundamentale pentru dezvoltarea zonei, ţinand cont că: 

*  diversitatea structurilor le confera o capacitate ridicată de adaptare la fluctuaţiile mediului economic; 

*  întreprinderile mici şi mijlocii se pot integra relativ usor într-o reţea industrială regională, ceea ce contribuie pe de o 
parte la dezvoltarea economică a zonei, iar pe de alta parte la reducerea şomajului şi creşterea nivelului de trai, oferind noi 
locuri de muncă. 

*   favorizează inovarea şi flexibilitatea.  
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*   stimulează concurenţa. 

*   susţin buna functionare a întreprinderilor mari pentru care prestează diferite servicii sau produc anumite componente. 
*   oferă un grad ridicat de personalizare a serviciilor şi de menţinere a elementelor tradiţionale din zona rurală. 

Includerea măsurii 312 în cadrul strategiei de dezvoltare are ca obiectiv şi menţinerea în teritoriu a tinerilor antreprenori, 

precum şi stimularea femeilor pentru a se implica într-o activitate eficientă în mod profesionist, consolidând o serie de trăsături 
ale viitorului antreprenor precum: 

*  Un simţ dezvoltat de independenţă; 

*  Dorinţa de a-şi asuma o responsabilitate şi de a conduce o afacere; 
*  Capacitate crescută la efort intens şi de durată; 

*  Preferinţa pentru afaceri cu grad mediu de risc; 
*  Reacţie rapidă, decizii prompte în activitatea curentă; 
*  Organizare eficientă a timpului de muncă. 

Activităţile meşteşugăreşti au ca rol implicarea tinerilor şi a femeilor în păstrarea tradiţiilor, nu doar prin acţiuni de 
conştientizare a valorilor patrimoniale, ci într-un mod rentabil, ca activităţi economice. Întreprinderile create prin această 

măsură corespund acestor deziderate, încercând să reducă diferenţele de servicii între mediul rural şi cel urban, şi odată cu ele, 
migrarea populaţiei, în special a tinerilor, către zone mai dezvoltate. 

  

312.B) Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

 DESCRIEREA ACŢIUNILOR CE VOR FI REALIZATE ȘI MODUL ÎN CARE ACESTEA SATISFAC NEVOILE 

STABILITE ÎN STRATEGIA DE DEZVOLTARE 

Măsura 312 sprijină următoarele acţiuni (Ac.): 
312.Ac.1) Investiţii în activităţi non-agricole productive cum ar fi:  lână, blană, tricotaje, produse de uz gospodăresc, 

produse odorizante etc.); 
În activităţi de procesare industrială a produselor lemnoase – începând de la stadiul de cherestea (ex. mobilă); mecanică 

fină, asamblare maşini, unelte şi obiecte casnice, producerea de ambalaje etc.  
312.Ac.2) Investiţii pentru dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti, de artizanat şi a altor activităţi tradiţionale non-

agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lânii, olăritul, brodatul, confecţionare instrumente muzicale tradiţionale etc.), 

precum şi marketingul acestora (mici magazine de desfacere a propriilor produse obţinute din aceste activităţi). 
312.Ac.3) Servicii pentru populaţia rurală printre care:  

* Servicii de croitorie, frizerie, cizmărie;  
* Servicii de conectare şi difuzare internet;  
* Servicii de mecanizare, transport (altele decât achiziţia mijloacelor de transport) protecţie fitosanitară, însămânţare 

artificială a animalelor, servicii sanitar-veterinare;  
* Servicii reparaţii maşini, unelte şi obiecte casnice.  
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312.Ac.4) Investiţii în producerea de energie regenerabilă. Achiziţionarea de echipamente de producere a energiei din 

alte surse regenerabile decât biocombustibilii.  
 

În prezent în cadrul teritoriului reprezentat de GAL „LA NOI IN SAT” funcţiile economice depind în mare parte, de 

existenţa activităţilor agricole. Plus valoarea produselor primare obţinute în activităţile desfăşurate în zona rurală nu are la baza 
o viteza mare de rotaţie a produselor la scară industrială, neputând face concurenţa marilor producatori şi produselor de import, 
ci o abordare calitativă, orientată către o piaţă de nişă. Necesitatea restructurării activităţilor la nivelul fermelor agricole 

împreună cu îmbunătăţirea capitalului fermelor comerciale şi orientarea inevitabilă către o ocupare parţială în agricultură va 
determina eliberarea unei parţi considerabile a forţei de muncă din sectorul agricol. Această situaţie explică necesitatea creării 

de locuri de munca alternative, precum şi a surselor de venituri adiţionale din activităţi non-agricole, alături de reorientarea 
forţei de muncă spre activităţi non-agricole productive şi către dezvoltarea serviciilor pentru populaţia rurală. Dezvoltarea 
micro-întreprinderilor este recunoscută ca fiind sursa cea mai semnificativă de creare de locuri de muncă/obţinere de venituri în 

spaţiul rural, atât pentru economiile deja dezvoltate cât şi pentru cele în curs de dezvoltare. 
Strategia de dezvoltare stabilită de GAL „LA NOI IN SAT”îşi concentrează astfel eforturile pentru dezvoltarea 

antreprenorială a teritoriului, pentru finanţarea acelor proiecte care să se transforme în afaceri durabile, oferind un plus de 
valoare serviciilor deficitare existente în lumea rurală. 

 TERITORIUL VIZAT: întreaga zonă acoperită de GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ GAL „LA NOI IN SAT” 

 SINERGIA CU ALTE MĂSURI 

* FEADR – FEDR: energiei electrice/termice din surse regenerabile: 

- FEADR (PNDR - Axa 4, Măsura 413 prin Măsura 312) va sprijini achiziţionarea de echipamente de producere a energiei 
din alte surse regenerabile decât biocombustibilii, numai ca parte componentă a proiectelor şi folosirea acesteia în activităţile 
specifice derulate de către micro-întreprinderile din spaţiul rural; 

- FEDR (POS-CCE) va sprijini întreprinderile (IMM-uri, intermediare şi mari) care produc energie din alte surse 
regenerabile ca activitate principală (exceptând atât întreprinderile care procesează produse agricole listate în Anexa 1 la Tratat 

cât şi micro-întreprinderile din spaţiul rural). 
 

* FEADR – FEDR: investiţii productive derulate de către microîntreprinderi: 

- FEADR (PNDR - Axa 4, Măsura 413 prin Masura 312) va sprijini micro-întreprinderile din spaţiul rural care desfăşoară 
activităţi nonagricole, exceptând, micro-întreprinderile pentru start-up de high tech şi spin-off-urile inovative. 

- FEDR (POS CCE) va sprijini micro-întreprinderile pentru start-up-urile de high tech şi spin-offurile inovative de pe întreg 
teritoriul ţării. 

- FEDR (POR) va sprijini micro-întreprinderile din spaţiul urban. 

* FEADR – FSE (POS DRU):  
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Investiţiile susţinute prin PNDR - Axa 4, Măsura 413 prin Măsura 312, sunt completate de intervenţia POS DRU privind 

orientarea, consilierea şi traning-ul în domeniul antreprenorial şi nonagricol acordat locuitorilor din mediul rural, în special 
celor provenind din agricultura de subzistenţă. 

 ACŢIUNI ALE MĂSURII 312 ÎN LEGĂTURĂ CU ALTE MĂSURI DIN PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

Acţiunile propuse în cadrul măsurii 312 se vor realiza în mod integrat, pentru a putea contribui la dezvoltarea altor doua 
măsuri incluse în strategia GAL „LA NOI IN SAT” 

Axa 1 - 123 în privinţa micro-întreprinderilor din spaţiul rural se face astfel: Energie regenerabilă: 

Prin Măsura 123 sunt susţinute producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile ca parte componentă a proiectului 

de investiţii în procesul productiv specific activităţilor acestei măsuri, în timp ce prin măsura 312 este susţinută achiziţionarea 
de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât biocombustibilii, ca parte componentă a proiectelor şi 
folosirea acesteia în activităţile specifice acestei măsurii. 

Axa 1 -  313 vine să completeze diversificarea activităţilor non agricole cu agroturism şi turism rural, activităţi care nu fac 
obiectul start-up-ului de IMM-uri din măsura 312, dar vin în mod complementar să întregească oferta de servicii a zonei. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

312.C) Beneficiari : 

 Tipuri de beneficiari : 

Privaţi: 

* Micro-întreprinderile aşa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/ 2003 şi în legislaţia naţională în 
vigoare (având mai puţin de 10 angajaţi şi care realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale în valoare de până 

la 2,0 milioane Euro echivalent în lei) – (ex: Societăţi comerciale cu capital social privat: SNC , SCS , SRL, SA, Societăţi 

CRITERIUL DE SELECŢIE CS3.1.4 

Complementaritatea cu alte programe de dezvoltare 
(Se va obţine punctaj dacă strategia propusă de parteneriat demonstrează complementaritatea cu alte 

programe relevante  de dezvoltare cu finanţare locală, naţională sau europeană) 

GAL „LA NOI IN SAT” propune includerea măsurii 221 în complementaritate cu: 
- alte măsuri ale PNDR incluse în strategia grupului: 111 / 313 
- Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR); 

- Fondul de Coeziune (FC); 
- Fondul Social European (FSE). 

- Programul Operational de Pescuit (POP) 

 GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ”LA NOI IN SAT” 

îndeplineşte 
CRITERIUL DE SELECŢIE CS3.1.4 
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cooperative meşteşugăreşti de gradul I, Societăţi cooperative de consum de gradul I, Întreprindere individuală, Întreprindere 

familială, Persoană Fizică Autorizată). 
* Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici) - care se vor angaja că până la data semnării contractului de 

finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată  şi să funcţioneze ca microîntreprinderi, iar în situaţia 

în care, în urma autorizării, se modifică reprezentantul legal al proiectului, vor depune toate documentele ce demonstrează 
transferul dreptului de reprezentare pentru noua formă de organizare juridică, această modificare neafectând respectarea 
criteriilor de eligibilitate şi selecţie ale Cererii de Finanţare. 

 Evaluarea numărului: 5 

 

D. Precizări privind acţiunile eligibile: 

 

Sprijinul este acordat pentru investiţii corporale şi necorporale care conduc la îmbunătăţirea performanţei generale a întreprinderii 

beneficiare şi care îndeplinesc atât standardele naţionale cât și pe cele comunitare. În cadrul Măsurii 312 se pot realiza următoarele 
tipuri de investiţii, fără însă a se limita la cele enumerate, în conformitate cu reglementarile PNDR:  

 Acţiuni imateriale (Ac.Im.): 

 

312. Ac.Im.1) software, patenţe, licenţe etc.), inclusiv achiziţionarea în leasing a acestora.  

Bunurile achiziţionate prin FEADR prin codurile 7722, 7729, 7731, 7732, 7733, 7739 nu pot fi date în leasing, fiind permise doar 
închirierile! Conform Art. nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, vor fi susţinute costurile generale legate de întocmirea 

proiectului precum taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţă, Studii de Fezabilitate/ Memorii justificative, taxe pentru eliberarea 
certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în legislaţia naţională, 
achiziţia de patenţe şi licenţe, în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor, iar pentru proiectele care nu prevăd 

construcţii, în limita a 5%. 

 Acţiuni inovative: 

GAL „LA NOI IN SAT” va  organiza acţiuni de start-up special pentru tinerii din zona rurală cu scopul atragerii lor 
spre a comunica ideile de afaceri pe care le au în cadrul unui program de mentorat, punând la dispoziţia celor mai bune idei 
care implică introducerea unor noi tehnologii, servicii gratuite de consiliere şi animare pentru a solicita finanţarea în cadrul 

măsurii 312. Este cunoscut faptul că acţiunile îndrazneţe, ideile inovative vin cu precadere din partea întreprinzătorilor tineri, 
mai predispuşi să îşi asume riscul unui eşec şi mai flexibili să se adapteze situaţiilor noi. Prin acest program, se urmăreşte 

atragerea unor idei care aduc plus valoare teritoriului de la un public target care este în căutare de locuri de muncă şi care, 
aşa cum rezultă şi din analiza diagnostic, încearca să migreze spre zona urbană. 
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 Acţiuni materiale (Ac.Ma.):  

 

312. Ac.M.1)  construcţia, modernizarea, extinderea clădirilor în scop productiv – pentru efectuarea activităţii vizate de proiect- 

precum şi construcţia de clădiri pentru marketingul produselor proprii; dotarea aferentă cu echipamente, utilaje etc., inclusiv 
achiziţionarea în leasing a acestora. 

 
Achiziţionarea de mijloace de transport specializate şi utilaje reprezintă o cheltuială eligibilă, atât timp cât acestea deservesc în mod direct activităţile 

specifice desfăşurate propuse prin proiect, iar necesitatea achiziţionării lor este justificată în Studiul de Fezabilitate/ Memoriu justificativ. Nu reprezintă o 

cheltuială eligibilă achiziţionarea prin proiect a mijloacelor de transport pentru transportul muncitorilor şi a utilajelor la punctul de lucru. În cadrul 

proiectelor de investiţii în activităţi de prestări servicii nu sunt considerate cheltuieli eligibile construcţia, modernizarea sau extinderea clădirilor, ci numai 

dotarea acestora, în scopul desfăşurării activităţii propuse prin proiect. 

 Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului 

*  Micro-întreprinderile, atât cele existente cât şi  cele nou înfiinţate trebuie să fie înregistrate şi să-şi desfăşoare 
activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural (atât sediul social, cât şi punctul de lucru trebuie să fie amplasate în mediul 

rural);  
*   Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei;  

*   Micro-întreprinderea trebuie să nu fie în dificultate; 
*   Beneficiarul sau responsabilul de proiect să facă dovada deţinerii de aptitudini manageriale/ marketing sau în acord 

cu activitatea propusă prin proiect (experienţă / cursuri de formare profesională absolvite – cel puţin la nivel de iniţiere, 

cursuri de calificare etc.) sau să le dobândească până la efectuarea ultimei plăţi;  

CRITERIUL DE SELECŢIE CS3.2.1 

Acţiuni inovative 

GAL „LA NOI IN SAT” va iniţia  acţiuni de start-up special pentru tinerii din zona rurală 

cu scopul atragerii lor spre a comunica ideile de afaceri pe care le au în cadrul unui program de 
mentorat, punând la dispoziţia celor mai bune idei care implică introducerea unor noi tehnologii, 
servicii gratuite de consiliere şi animare pentru a solicita finanţarea în cadrul măsurii 312. Este 

cunoscut faptul că acţiunile îndrăzneţe, ideile inovative vin cu precădere din partea 
întreprinzătorilor tineri, mai predispuşi să îşi asume riscul unui eşec şi mai flexibili să se 

adapteze situaţiilor noi. Prin acest program, se urmăreşte atragerea unor idei care aduc plus 
valoare teritoriului de la un public target care este în căutare de locuri de muncă şi care, aşa cum 
rezultă şi din analiza diagnostic, încearca să migreze spre zona urbană. 

 GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ”LA NOI IN SAT” 

îndeplineşte 
CRITERIUL DE SELECŢIE CS3.2.1 
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*   Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele şi acordurile necesare investiţiei respective;  

*   Beneficiarul trebuie să prezinte avizele/ autorizaţiile de mediu necesare investiţiei;  
*   Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmează să realizeze investiţia sau 

dreptul de folosinţă pe o perioadă de cel puţin 10 ani; 

*    Beneficiarul trebuie să declare pe proprie răspundere că va asigura co-finanţarea proiectului. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 Prin Măsura 312 nu sunt eligibile următoarele:  

 Activităţi:  

Activităţi sprijinite prin măsurile Axei 1 şi Axei 2 ale PNDR;  

*  Fabricarea băuturilor alcoolice şi a berii;  
*  Fabricarea produselor din tutun;  
*  Fabricarea armamentului şi muniţiei;  

*  Baterea monedelor;  
*  Activităţi de turism şi recreaţionale legate de activitatea turistică;  

*  Acţiuni exclusiv de comerţ şi intermedieri comerciale, cu excepţia vânzării de produse obţinute din propriul proces 
productiv;  

*  Intermedieri financiare;  

*  Tranzacţii imobiliare;  
*  Cercetare-dezvoltare;  

*  Administraţie publică şi apărare;  

CRITERIUL DE SELECTIE CS3.1.3 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor                                                                                                       

(Se va obţine punctaj dacă acţiunile stabilite sunt în concordanţă cu obiectivele/priorităţile 

strategiei) 

Acţiunile propuse de partenerii  GAL „LA NOI IN SAT” vin să materializeze:   
 P2: Dezvoltarea mediului de afaceri și a alternativelor ocupatioinale in sectorul non 

agricol  
 O5: Stimularea spiritului antreprenorial în domenii non agricole pentru menţinerea 

tinerilor în teritoriul GAL și diminuarea migrării spre zona urbană. 

 GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ”LA NOI IN SAT” 

îndeplineşte 

CRITERIUL DE SELECŢIE CS3.1.3 
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*  Asigurări sociale din sistemul public;  

*  Jocurile de noroc şi pariurile precum şi activităţile recreative legate de acestea;  
*  Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale;  
*  Activităţi de pescuit şi/ sau acvacultură;  

*  Investiţii legate de prelucrarea primară a lemnului până la stadiul de cherestea;  
*  Activităţi în industria extractivă de produse energetice;  
*  Producerea de energie din surse regenerabile ca activitate principală, în scopul vânzării;  

*  Activităţi de fabricare a produselor de cocserie, a produselor obţinute din acestea şi a combustibililor nucleari; 
*  Restaurarea, consolidarea şi conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural din grupa B şi natural din spaţiul rural. 

 

Cheltuieli:  

*   Costuri operaţionale, inclusiv costuri de întreţinere şi chirie;  

*   Comisioane bancare, costurile garanţiilor şi cheltuieli similare;  
*   Cheltuieli pentru cumpărarea de echipament second – hand;  

*   Achiziţionarea de teren/ clădiri;  
*  Achiziţia de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri pentru a presta servicii de transport în numele terţilor şi de mijloace 

de transport pentru persoane, ca şi activitate principală, prevăzută prin proiectul pentru care se solicită sprijin;  

*   Achiziţia de mijloace de transport pentru uz personal;  
*  TVA, cu excepţia TVA nedeductibilă, în cazul în care este în mod real şi definitiv suportat de către beneficiari, alţii decât 

persoanele neimpozabile, conform art.71 (3), lit. a) din Regulamentul (CE) nr.1698/2005;  
*    TVA este o cheltuială eligibilă din FEADR pentru persoana impozabilă (persoana fizică, grupul de persoane, instituţia 

publică, persoana juridică, precum şi orice entitate capabilă să desfăşoare o activitate economică) care îndeplineşte cumulativ 

condiţiile: nu este înregistrată în scopuri de TVA (pătitor de TVA); TVA este nerecuperabilă;este suportat în mod real şi definitiv 
de către aceasta (nu recuperează TVA de la bugetul de stat sau din alte surse).  

*    Costuri de schimb valutar, taxe şi pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro APDRP;  
*    Contribuţia în natură;  
*    Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de asigurare etc.  

*   Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu excepţia studiilor tehnice, a planurilor de afaceri şi a Studiilor de 
Fezabilitate;  

*  Costuri privind închirierea de maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente;  

Lista investiţiilor şi costurilor neeligibile va respecta prevederile din Hotărârea de Guvern nr. 224/ 2008 privind stabilirea 

cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

Criterii  generale de selecţie a proiectelor: 

*  Aplicantul nu a mai primit fonduri comunitare pentru activităţi similare în ultimii 3 ani;  
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*  Proiectele care prin activitatea propusă creează mai mult de un loc de muncă/ 25.000 Euro investiţi;  

*  Proiectele care promovează activităţi meşteşugăreşti, de artizanat;  

 Criterii  locale de selecţie  a proiectelor. Se acorda prioritate proiectelor care vizează: 

 

*  Elemente inovative şi tehnologii avansate. 

*  Proiecte derulate de femei/ tineri cu vârsta până în 40 de ani – cel putin 3 proiecte la nivel de masura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Finanţare: 

 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională): 85% 

Prin Măsura 312 intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de până la 85% şi nu va depăşi:  

*  50.000 Euro/ proiect pentru cabinet medical individual, cabinet medical veterinar individual, persoană fizică autorizată, 
întreprindere familială precum şi persoanele fizice care declară că se vor autoriza ca persoană fizică autorizată, întreprindere 

familială;  
*   100.000 Euro/ proiect pentru micro-întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transportului rutier;  

CRITERIILE DE SELECTIE CS3.1.5 

*Criteriile utilizate de GAL pentru selecţia proiectelor 

(Se va acorda punctajul dacă criteriile de selecţie locale se încadrează în obiectivele 

strategiei. Pentru a realiza activităţile prevăzute pentru atingerea obiectivelor/priorităţilor 

din strategia inclusă în planul de dezvoltare, fiecare GAL va stabili criteriile de selecţie 

pentru fiecare tip de proiecte denumite „criterii de selecţie locală” care respectă priorităţile 

specifice ale strategiilor de dezvoltare local); 

*Acţiunile propuse de partenerii  GAL „LA NOI IN SAT” se adresează tinerilor și 
actiunilor inovative,  acordând prioritate acestui public target.  

* Criteriile de selecţie locală sunt în concordanţă cu: 
 P2: Dezvoltarea mediului de afaceri și a alternativelor ocupatioinale in sectorul non 

agricol  
 O5: Stimularea spiritului antreprenorial în domenii non agricole pentru menţinerea 

tinerilor în teritoriul GAL și diminuarea migrării spre zona urbană. 

 GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ”LA NOI IN SAT” 

îndeplineşte 

CRITERIILE DE SELECŢIE CS3.1.5 
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*   200.000 Euro/ proiect pentru întreprindere individuală, societăţi cooperative mesteşugăreşti de gradul I, societăţi 

cooperative de consum de gradul I, societăţi comerciale cu capital privat care pot fi beneficiari ai măsurii, precum şi pentru 
persoanele fizice care declară că se vor autoriza ca întreprindere individuală. 

 

Beneficiarii acestei măsuri vor primi tratament egal fără discriminare pe criterii de vârstă, sex, rasă, origine etnică, apartenenţă 
politică sau religioasă etc. Valoarea minimă eligibilă al unui proiect este de 5.000 Euro.  

 

  Pentru a facilita accesarea fondurilor europene nerambursabile prin FEADR, solicitantul poate beneficia de fonduri în avans 

conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1698/ 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul 

European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1974/ 
2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/ 2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi respectiv, 
ale Hotărârii Guvernului nr. 224/ 2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul 

European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare) pentru demararea proiectului. 

 

MASURA 

Nr. de proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu  

Estimarea costului 

total pe măsură  

Contribuţia FEADR 

– măsură 

Contribuţia 
publică 

naţională  

Contribuţia 

privată  

Măsura 312  ¨Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea 
de micro-întreprinderi¨ 5 50.000,00 € 294.117,65 € 200.000,00 € 50.000,00 € 44.117,65 € 

 
 

F. INDICATORI Conform PNDR 

 

MASURA 312 
  

Tip de indicator  Indicator de referinta 

Tinta  
2012-2013 

Realizare 

Numarul total de micro intreprinderi sprijinite 5 

impartite in functie de:   

* statutul juridic (persoane fizice, persoane juridice)   

*categoria de varsta (sub 25 de nai, mai mari de 25 de ani)   

* gen   

* tipul micro-intreprinderii (nou infiintata sau existenta - dezvoltarea micro - 

intreprinderilor)   

Volumul total al investitiei 294.117,65 



 

165 
 

Rezultat 
Numarul brut de locuri de munca create 14 

Cresterea valorii adăugate brute non-agricole în investitiile 
sprijinite (mil. Euro) 0,0721 

Impact 

Cresterea economică (mil. Euro) 0,1780 

din care contributia Măsurii 312 0,0576 

Crearea de locuri de muncă 28 

din care contributia Măsurii 312 11 

MASURA 312 
  

Tip de indicator  Indicator aditional 

Tinta  
2012-2013 

Realizare 

Numărul de micro-întreprinderi sprijinite Împărtit în functie de t ipul investitiei: 5 

• investitii în activităti non-agricole productive 1 

• investitii pentru dezvoltarea activitătilor precum cele mestesugăresti si de 
artizanat 0 

• servicii pentru populaŃia rurală prestate de către micro-întreprinderi 0 

  • investiŃii în producerea de energie regenerabilă 0 

Impact 
Cresterea ocupării în sectorul secundar si tertiar în mediul rural 4,42% 

din care contributia Măsurii 312 1,90% 
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 Din centralizatorul de mai jos, criteriile de selecţie aferente măsurii 312 sunt următoarele: 

 

 

MASURA 
Nr total 
proiecte 

Actiuni 
inovative 

Actiuni 
de 

cooperare AXA PNDR 

Beneficiari 
fermieri de 

semisubzistenta 
Beneficiari 

tineri 

Actiuni 
de 

mediu 

Beneficiari 

grupuri de 
producători, 

asociaţii , 
parteneriate, etc 

Criteriu  de Selectie    

SCS 

3.2.1 

SCS 

3.2.2 SCS 3.2.3 SCS 3.2.4 SCS 3.2.5 
SCS 

3.2.6 SCS 3.2.7 

 Măsura 111 - „Formare profesională, informare 
şi difuzare de cunoştinţe¨ 1 DA   AXA 1 DA       

 Măsura 112 - „Instalarea tinerilor fermieri”  10 DA   AXA 1 DA 10     

 Măsura 123 - ¨Creşterea valorii adăugate a 
produselor agricole şi forestiere¨ 6 DA   AXA 1       2 

Măsura 141 - „Sprijinirea fermelor agricole de 
semi-subzistentă”¨ 13       DA 13     

Măsura 221 - Prima împădurire a terenurilor 

agricole  15     AXA 2     15   

Măsura 312  ¨Sprijin pentru crearea şi 
dezvoltarea de micro-întreprinderi¨ 5 DA   AXA 3    3     

Măsura 313  ¨Încurajarea activităţilor turistice¨ 10     AXA 3     4   

Măsura 322  ¨Renovarea, dezvoltarea satelor, 
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru 

economia şi populaţia rurală şi punerea în 
valoare a moştenirii rurale" 

13     AXA 3     3   

Măsura 421  ¨Implementarea proiectelor de 
cooperare¨ 5 DA DA AXA 4     1   

TO TAL 78         26 23 2 

%   DA DA DA DA 33,33% 29.49% 2.56% 
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Masura 313 ¨Încurajarea activităţilor turistice¨ 

 

313.A)  Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei:    

OBIECTIVELE GAL „LA NOI IN SAT” 

Măsura 313 se încadrează în Axa Axa III –„Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale”. 

Obiectivul general (Ob.Ge.):  
313.Ob.Ge.1) Dezvoltarea activităţilor turistice în zonele rurale care să contribuie la creşterea numărului de locuri de 

muncă şi a veniturilor alternative, precum şi la creşterea atractivităţii spaţiului rural. 
 

Obiective Specifice (Ob.Sp.): 

313.Ob.Sp.1) Crearea şi menţinerea locurilor de muncă prin activităţi de turism, în special pentru tineri şi femei; 
313.Ob.Sp.2) Creşterea valorii adăugate în activităţi de turism; 

313.Ob.Sp.3) Crearea, îmbunătăţirea şi diversificarea infrastructurii şi serviciilor turistice; 
313.Ob.Sp.4) Creşterea numărului de turişti şi a duratei vizitelor. 

 
Obiective Operaţionale (Ob.Op.): 

313. Ob.Op.1) Creşterea şi îmbunătăţirea structurilor de primire turistice la scară mică; 

313. Ob.Op.2) Dezvoltarea sistemelor de informare şi promovare turistică; 
313. Ob.Op.3) Crearea facilităţilor recreaţionale în vederea asigurării accesului la zonele naturale de interes turistic. 

 

 RAPORTUL CU STRATEGIA DE DEZVOLTARE – MIZA INTERVENŢIEI 

Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier va conduce la o reducere semnificativă a locurilor de muncă, fapt 

care va necesita o absorbţie a forţei de muncă, în special a tinerilor şi femeilor, dar şi a altor categorii de persoane provenite din 

exploataţiile de subzistenţă. 
 
În întâmpinarea acestui proces GAL „LA NOI IN SAT”  are în vedere încurajarea înfiinţării și dezvoltării 

microîntreprinderilor care vor iniţia activităţi economice în zona rurală, forţa de muncă putându-se orienta astfel, către sectorul 
producţiei non-agricole la scară mică, al serviciilor sau poate fi absorbită ca personal angajat. Pentru a se asigura consecvenţa cu 

operaţiunile susţinute prin Axa 1, transferul de forţă de muncă dinspre sectorul agricol către cel non-agricol nu va fi axat pe tinerii 
fermieri cu competenţe profesionale specializate în agricultură, care fac obiectul măsurii referitoare la instalarea tinerilor fermieri. 

 

La nivelul teritoriului vizat de analiza diagnostic există o serie de sectoare precum turismul, sectorul agro-alimentar şi forestier 
care sunt bazate pe resursele naturale, dar este nevoie și de prezenţa altor sectoare ce utilizează abordări creative şi inovative şi în 

alte sfere, precum economia cunoaşterii, industria usoară, prefabricare, asamblare, servicii, depozitare, logistică etc. Acest lucru 
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poate fi realizat prin sprijinirea inovaţiilor din actuala industrie indigenă – cum ar fi meşteşugurile și alte activităţi tradiţionale –şi 

încurajarea înfiinţării de noi afaceri în zonele rurale pentru a le permite şi acestora să contribuie la dezvoltarea economiei rurale. 
 

Turismul rural reprezintă o alternativă de angajare pentru forţa de muncă rurală, o cale de diversificare a economiei rurale şi 

de furnizare de surse de venituri pentru locuitorii din spaţiul rural. 
 
O componentă importantă a turismului rural românesc este agro-turismul practicat, de obicei, de proprietarii de exploataţii 

mici/gospodării rurale, ca activitate secundară şi unde femeile pot fi implicate. Ca urmare, sprijinirea turismului rural şi în special a 

agro-turismului şi a activităţilor de recreere aferente ajută nu numai la diversificarea activităţilor, ci şi la crearea unor ocazii de 

integrare a femeilor pe piaţa muncii pe teritoriul GAL „LA NOI IN SAT” 
 
În plus, măsură 313 se va axa şi pe problema modificărilor climatice, încurajând proiectele care integrează producerea şi 

utilizarea de energie din resurse regenerabile. Situaţia precară a veniturilor din mediul rural justifică pe deplin nevoia de dezvoltare a 

unei economii rurale diversificate, pornind de la potenţialul de dezvoltare actual din sectorul non-agricol, ca sursă durabilă de 

asigurare a unui nivel de trai decent al populaţiei rurale, precum şi de dezvoltare a economiei rurale. 
 
Analiza micro-întreprinderilor din spaţiul rural evidenţiază capacitatea lor relativ scăzută de a se dezvolta pentru a satisface 

nevoile populaţiei rurale; acest lucru având la bază o mentalitate antreprenorială slab dezvoltată, dar, mai cu seamă, o infrastructură de 
bază necorespunzătoare. 

 

313.B) Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

 DESCRIEREA ACŢIUNILOR CE VOR FI REALIZATE ȘI MODUL ÎN CARE ACESTEA SATISFAC NEVOILE 

STABILITE ÎN STRATEGIA DE DEZVOLTARE 

Agroturismul este o îmbinare a activităţilor agricole cu serviciile turistice în interiorul unei gospodării agricole sau 

ferme, ce constituie o soluţie complementară de suplimentare a veniturilor din agricultură, cu efecte pozitive atât de natură 
economică cât şi socială, ce presupune contactul turistului cu activităţile gospodăreşti, şi asigurarea parţială a hranei din 
produse locale. 

În cadrul pensiunilor agroturistice trebuie să se desfăşoare cel puţin o activitate legată de agricultură, creşterea 
animalelor, cultivarea a diferite tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi, etc. La fundamentarea investiţiei în Studiul de 

Fezabilitate sau Memoriul Justificativ trebuie precizat specificul activităţii beneficiarului, ex. culturi vegetale, legumicultură, 
pomicultură, ferme zootehnice, etc. 

Măsura 313 sprijină următoarele acţiuni (Ac.): 

313.Ac.1)  cu funcţiuni de cazare: 

* vile, 
* bungalow-uri, 
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* cabane turistice, 
* campinguri, sate de vacanţă, popasuri turistice, căsuţe tip camping, 

* pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice. Capacitatea de servire a mesei trebuie să fie dimensionată în acord cu 
capacitatea de cazare a respectivei structuri de primire turistice. 

 

313.Ac.2)  cu funcţiuni de alimentaţie- restaurante – exclusiv restaurante de tip familial/ pensiune, cu specific (cramă, 
cu specific local), gradină de vară (clasificate conform Ordinului 1296/ 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

clasificarea structurilor de primire turistice, cu modificarile şi completările ulterioare.) Structurile de primire turistice cu 
funcţiuni de alimentaţie publică (restaurante) eligibile în cadrul acestei măsuri, se vor regăsi fie în incinta structurilor de primire 
turistice cu funcţiuni de cazare, fie ca şi clădiri independente pe lângă structurile de primire turistice cu funcţiuni de cazare. 

Nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse pentru structurile de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică 
(restaurante) trebuie să fie similare cu nivelul de confort şi calitatea serviciilor oferite de structurile de primire turistice cu 

funcţiuni de cazare, iar acestea trebuie să aibă acelaşi proprietar. 
 
În cazul în care proiectul prevede investiţii în structura de primire turistică şi în activităţi recreaţionale, iar aceste 

activităţi se regăsesc în criteriile suplimentare aferente structurii de primire turistice, toate cheltuielile vor fi decontate din 
anvelopa financiară a componentei a), iar proiectul nu va fi considerat un proiect integrat. 

 
Una dintre problemele fundamentale cu care se confruntă economia rurală din zona GAL „LA NOI IN SAT”este 

reprezentată de impactul procesului de restructurare din agricultură şi nevoia implicită de diversificare şi creştere a economiei 

rurale din sectorul non-agricol.  
Acţiunile mai sus menţionate în cadrul măsurii 313 duc în mod evident la sprijinirea creării şi dezvoltării micro-

întreprinderilor şi diversificării activităţilor economice nonagricole din gospodăriile agricole, promovând integrarea tinerilor şi 
a femeilor şi mai ales menţinerea acestora în teritoriu pentru o stagnare a scăderii populaţiei active din teritoriul vizat. 

Pe de altă parte, îmbinarea funcţiunilor de cazare cu cele de alimentaţie va contribui la promovarea şi accesul turiştilor la 

alimentele tradiţionale şi altor produse ecologice, care constituie o componentă fundamentală a diversităţii turismul rural şi a 
bucătăriei caracteristice spaţiului rural, elemente ce conferă identitate teritoriului acoperit de GAL „LA NOI IN SAT” 

 TERITORIUL VIZAT: întreaga zonă acoperită de GAL „LA NOI IN SAT” 

 SINERGIA CU ALTE MĂSURI 

 

* FSE - POS DRU - Diversificarea exploataţiilor agricole şi a altor întreprinderi existente prin orientarea lor către 
sectorul non-agricol nu constituie doar un răspuns logic la cerinţele pieţei, aflată în plină schimbare, ci va ajuta şi la absorbţia 

surplusului forţei de muncă eliberate din sectorul agricol. 
 Pentru a atinge acest obiectiv, va trebui realizată corelarea cu sprijinul care va fi acordat prin activităţile de formare 

profesională şi calificare din cadrul Programului Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane”. 
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* Demarcare FEADR –FEDR (PNDR –POR) 

Intervenţia FEADR vizează: 
* Investiţiile realizate de micro-întreprinderi în infrastructura de primire turistică, infrastructura recreţională din spatiul 

rural, cu excepţia investiţiilor din staţiunile balneoclimaterice; 

*  Centre locale de informare şi promovare turistică din spaţiul rural; 
*  Investiţii publice în infrastructura turistică la scară mică cu respectarea plafonului stabilit prin măsură. 
Intervenţia FEDR vizează: 

*  Investiţii în infrastructura turistică în spaţiul urban; 
*  Investiţii în infrastructura turistică în staţiunile balneo-climaterice indiferent de teritoriu rural sau urban; 

*  Centrele naţionale de promovare turistică; 
*  Investiţii în infrastructură la scară mare în spaţiul rural, cu respectarea costului total al proiectului, de minim 1.500.000 e 

 ACŢIUNI ALE MĂSURII 313 ÎN LEGĂTURĂ CU ALTE MĂSURI DIN PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

Acţiunile propuse în cadrul măsurii 313 se vor realiza în mod integrat, pentru a putea contribui la dezvoltarea altor două 
măsuri incluse în strategia GAL „LA NOI IN SAT” 

* Măsura 312 ¨Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi¨: sunt susţinute investiţii productive în 
sectorul non-agricol, exceptând activităţile de turism susţinute prin Măsura 313; 

* Măsura 322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia 

rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”: sunt susţinute investiţiile în infrastructura publică de apă/apă uzată, 

precum şi infrastructura recreaţională de utilitate publică pentru populaţia rurală, iar prin Măsura 313 sunt susţinute investiţiile 
de racordare a structurilor de primire turistice şi a infrastructurii recreaţionale la utilitaţile publice, ca părţi componente ale 
proiectului; 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

CRITERIUL DE SELECŢIE CS3.1.4 

Complementaritatea cu alte programe de dezvoltare 

(Se va obţine punctaj dacă strategia propusă de parteneriat demonstrează 

complementaritatea cu alte programe relevante  de dezvoltare cu finanţare locală, 

naţională sau europeană) 

GAL „LA NOI IN SAT” propune includerea măsurii 312 în complementaritate cu: 

- alte măsuri ale PNDR incluse în strategia grupului: 312; 
- Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR – POS CCE); 
- Fondul Social European (FSE – POS DRU). 

- Programul Operational pentru Pescuit (POP) 

 GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ”LA NOI IN SAT” 

îndeplineşte 

CRITERIUL DE SELECŢIE CS3.1.4 
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313.C) Beneficiari : 

 Tipuri de beneficiari : 

Privaţi: 
* Micro-întreprinderile,  asa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/2003 și în legislaţia naţională în vigoare 

Legea 346/2004 (având  mai puţin de 10 angajaţi şi o cifră de afaceri anuală netă sau active totale având o valoare de până la 2 milioane 
Euro). Statutul de microîntreprindere poate viza un beneficiar care deţine cel puţin statutul de persoană fizică autorizată.  

* Persoane fizice  (neînregistrate ca agenţi economici) care se vor angaja că până la data semnării Contractului de finanţare să se 
autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată şi să funcţioneze ca micro-întreprindere, iar în situaţia în care, în urma 
autorizării, se modifică reprezentantul legal al proiectului, se vor depune toate documentele ce demonstrează transferul dreptului de 
reprezentare pentru noua formă de organizare juridică, această modificare neafectând respectarea criteriilor de eligibilitate  şi selecţie ale 
Cererii de Finanţare. 

* ONG-uri, definite conform legislaţiei naţionale în vigoare; 

Publici 
* Comunele prin reprezentanţii lor legali conform legislaţiei naţionale în vigoare. 
* Asociaţiile  de dezvoltare intercomunitară  realizate doar între comune şi înfiinţate conform legislaţiei naţionale în vigoare, scopul şi 
obiectivele prevăzute în statut fiind în conformitate cu activităţile care vizează proiectul, activităţi de interes public şi negeneratoare de 
profit. 

 Evaluarea numărului: 10 

D. Precizări privind acţiunile eligibile  : 

Sprijinul este acordat pentru investiţii corporale şi necorporale care conduc la îmbunătăţirea performanţei generale a întreprinderii beneficiare 
şi care îndeplinesc atât standardele naţionale cât şi pe cele comunitare. În cadrul Măsurii 313 se pot realiza următoarele tipuri de investiţii, fără însă 
a se limita la cele enumerate, în conformitate cu reglementările PNDR:  

 Acţiuni imateriale (Ac.Im.): 

313. Ac.Im.1) Investiţii în infrastructură la scară mică precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc. - 
Dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare pentru structurile de primire turistice din spatiul rural,conectate la  sistemele regionale şi 
naţionale; 

313. Ac.Im.1) Dezvoltarea şi/ sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural - Elaborare de materiale promoţionale 
precum prima editare a materialelor în scopul promovării acţiunilor turistice: broşuri de prezentare, panouri de informare, etc. 

Acţiuni inovative: 
Investiţiile în infrastructura locală la scară mică au rolul de a asigura coerenţa politicii de dezvoltare locală şi a da naş tere unor proiecte 

integrate cu scopul promovării zonei sub toate aspectele ei: turistic – cultural - agricol. Turismul rural ca activitate independentă implică rezultate 

mai slabe comparativ cu situaţia în care actorii locali sunt orientaţi să colaboreze între ei ca într-o reţea multisectorială.  

 GAL „LA NOI IN SAT” va  propune în cadrul tuturor acţiunilor cu efect colectiv includerea unor elemente inovative prin prizma 

rezultatului final precum: conturarea şi consolidarea brandului local, colaborare între pensiuni       agenţi economici care promovează activităţi 

recreaţionale      restaurante      producţie agricolă din comunele GRUPULUI         materie primă din teritoriul vizat. 
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123  
Valorificarea 

produselor 

agroalimentare ca urmare 

a formării obţinute 
conferă produse 

tradiţionale competitive. 

312 
Start-up IMM-

urilor conferă servicii 
pentru turist care să 

diminueze contrastul 

dintre zona rurală și cea 

urbană. 

 

111 
Formarea 

profesională a agenţilor 

din sectoarele agricol şi 

silvic duce la creşterea 

calitaţii produselor. 

322 
Componenta de 

patrimoniu consolidează 
atracţia zonei şi menţine 

turistul mai mult timp în 

teritoriul grupului. 

421 
Acţiunile de 

cooperare  completează 
nevoile primare şi crează 

condiţii pentru formare şi 

noi tehnologii 
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Este fară îndoială o abordare inovativă întrucât rezultatele se multiplică, se asigură un flux de turişti mai mare şi se 

trece de la un turism de foarte scurtă durată la mărirea sejurului turistic. Activităţile recreaţionale şi culturale împreună cu 
tradiţiile locale şi gastronomice creează un turism de nisa, menţin turistul în zonă, îl determină să revină la viitoare 
evenimente care i se prezintă şi să recomande în mod direct cunoscuţilor teritoriul vizat de grup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acţiuni materiale (Ac.Ma.):  

 

313. Ac.M.1)  Investiţii în infrastructura de primire turistică - Construcţia, modernizarea, extinderea şi dotarea structurilor 
de primire turistice (structuri agroturistice şi alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o microîntreprindere) având 
până la 15 camere; 

* Pentru investiţii în structuri de primire turistice altele decât cele de agroturism, nivelul de confort şi calitatea serviciilor 
propuse prin proiect, trebuie să atingă standardul de calitate7 de minimum 3 margarete/ stele; 

* Pentru investiţiile în agroturism structura de primire turistică, nivelul de confort şi calitate a serviciilor propuse prin proiect, 
trebuie să atingă standardul de calitate de minimum o margaretă. 

 

313. Ac.M.2)  Investiţii în activităţi recreaţionale  - Investiţii private în infrastructura turistică de agrement independentă sau 
dependentă de structura de primire turistică precum spaţii de campare, amenajări de ştranduri şi piscine, achiziţionare de mijloace 

CRITERIUL DE SELECŢIE CS3.2.1 

Acţiuni inovative 

GAL „LA NOI IN SAT” va iniţia în premieră în zona vizată un program de mentorat online 

pentru tinerii din teritoriu, astfel încât noi tehnologii să fie incluse în proiecte de start-up şi să 
angreneze tinerii întreprinzători care n-ar fi avut altfel iniţiativa de a se gandi să înceapă o 
afacere pe cont propriu.  

Se acordă atenţie acţiunilor inovative de introducere a aspectelor de mediu cu energie verde 
pentru structurile agroturistice si de promovare a initiativelor colective via Bluetooth (ghidul 

zonei). 

 GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ”LA NOI IN SAT” 

îndeplineşte 
CRITERIUL DE SELECŢIE CS3.2.1 
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de transport tradiţionale pentru plimbări, trasee pentru echitaţie, inclusiv prima achiziţie de cai în scop turistic (cu excepţia celor 

pentru curse şi competiţii) şi asigurarea adăposturilor acestora (ca parte componentă a proiectului), rafting, etc. 
313. Ac.M.3)   Investiţii în infrastructură la scară mică precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, 

etc. 

* Construirea, modernizarea şi dotarea centrelor locale de informare în scopul promovării, prezentării şi vizitării turistice; 
* Amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice de utilitate publică, etc.; 
* Investiţii legate de refacerea în scop turistic a vechilor trasee de cale ferată cu ecartament îngust, a amenajărilor 

complementare acestora (ex: construcţii, plan înclinat etc.), recondiţionarea echipamentelor şi utilajelor; 
* Investiţii legate de înfiinţarea şi amenajarea de trasee tematice (ex: „drumul vinului”, al „olăritului”, al „cioplitorilor în lemn” 

etc.) 

 Prin Măsura 313 conform Art. nr. 55 din Regulamentul (CE) nr.1974/ 2006  sunt eligibile următoarele tipuri de 

cheltuieli:  

 

* achiziţionarea de utilaje, echipamente, hardware, soft-uri, inclusiv achiziţionarea în leasing a acestora, costurile de instalare şi 

montaj; 
* costurile generale legate de întocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, Studii de Fezabilitate/ 

Memorii Justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, aşa cum 

sunt ele menţionate în legislaţia naţională, achiziţia de patente şi licenţe, în limita unui procent de 10% din valoarea totală a 
proiectului, iar pentru proiectele care nu prevăd construcţii, în limita a 5%. 

 

 Prin Măsura 313 nu sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli:  

 

*  Impozite şi taxe fiscale; 
*  Costuri operaţionale, inclusiv costuri de întreţinere şi chirie; 

*  Comisioane bancare, costurile garanţiilor şi cheltuieli similare; 
*  Achiziţionare de echipament second – hand; 
*  Investiţii realizate de fermierii care au activitate de bază pescuitul şi/sau acvacultura 

*  Achiziţionarea cailor pentru curse şi competiţii; 
*  Cheltuieli generate de activităţile de creştere a cailor; 

*  Achiziţionarea de teren/clădiri; 
*  Achiziţia de mijloace de transport pentru uz personal; 
*  Achiziţia de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri pentru a presta servicii de transport în numele terţilor şi de mijloace 

de transport pentru persoane, ca şi activitate principală; 
* TVA, cu excepţia TVA-ului nedeductibil, în cazul în care este în mod real şi definitiv suportat de către beneficiari, alţii decât 

persoanele neimpozabile, conform art.71 (3), lit.a din Regulamentul (CE) nr.1698/ 2005; 
*  Costuri de schimb valutar, taxe şi pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro APDRP; 
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*  Contribuţia în natură; 

*  Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de asigurare etc.; 
*  Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu excepţia studiilor tehnice, a planurilor de afaceri şi a studiilor de 

fezabilitate; 

*  Costuri privind închirierea de maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente. 

Criterii  generale de selecţie  a proiectelor: 

* Micro-întreprinderile, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate trebuie să fie înregistrate şi să-şi desfăşoare 

activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural (atât sediul social, cât şi punctul de lucru trebuie să fie amplasate în mediul 
rural). 

*  Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei; 
*  Micro-întreprinderea să nu fie în dificultate 
*  Structurile de primire turistice rurale vor fi în conformitate cu normele de clasificare prevăzute în legislaţia naţională 

în vigoare 
*  Pentru investiţii noi, modernizare şi extindere în cazul structurilor de primire turistice rurale, altele decât cele 

agroturistice, nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie să atingă standardul de calitate de minim 
3 margarete/ stele; 

*  Pentru investiţii în structuri de primire agro-turistice se va respecta definiţia agroturismului dată în cadrul acestei fişe, 

iar nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie să atingă standardul de calitate de minim o 
margaretă; 

*   În cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic, este permisă doar modernizarea şi extinderea structurilor 
de primire turistice. 

*   Construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte prevederile PUG; 

*   Construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte/ păstreze arhitectura specifică locală 
*   Pentru investiţiile noi în structurile de primire turistice, suprafaţa de teren aferentă structurii de primire turistice 

(inclusiv în structuri de primire agroturistice) trebuie să fie de cel puţin 1.000 mp; în vederea evitării supraaglomerării şi a 
fragmentării excesive a peisajului natural; 

*   Angajament din partea beneficiarului că va introduce obiectivul investiţional în circuitul turistic; 

*   Beneficiarul sau responsabilul legal de proiect să facă dovada deţinerii de aptitudini manageriale/ marketing sau în 
acord cu activitatea propusă prin proiect (experienţă/ cursuri de formare profesională absolvite – cel puţin nivel de iniţiere, 

cursuri de calificare etc.) sau să le dobândească până la efectuarea ultimei plăţi; 
*   Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele şi acordurile necesare investiţiei respective; 
*  Beneficiarul trebuie să prezinte avizele/ autorizaţiile de mediu necesare investiţiei, să respecte după caz cerinţele de 

mediu specifice investiţiilor în perimetrul ariilor protejate; 
*  Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmează să realizeze investiţia sau 

dreptul de folosinţă pe o perioadă de cel puţin 10 ani; 
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*  Beneficiarul trebuie să declare pe propria răspundere că va asigura cofinanţarea proiectului. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Criterii locale de selecţie a proiectelor. Se acordă prioritate proiectelor care vizează: 

*  Componente ce includ investiţii în  energie regenerabilă şi sunt prietenoase cu mediul. Prioritate o au sistemele de economisire a energiei 

verde în cazul structurilor agroturistice și micii infrastructuri de promovare – cel putin o componenta de mediu de minim 10.000 euro. 

*  Rezultate de interes colectiv, promovate de origanizaţii non profit, membri ai unor asociaţii şi federaţii de profil. 

- elemente inovative şi tehnologii avansate. 

- beneficiari tineri (persoane până în 40 de ani).  

 

CRITERIUL DE SELECTIE CS3.1.3 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor                                                                                                       (Se va 

obţine punctaj dacă acţiunile stabilite sunt în concordanţă cu obiectivele/priorităţile strategiei) 

Acţiunile propuse de partenerii  GAL „LA NOI IN SAT” vin să materializeze:  

P2: Dezvoltarea mediului de afaceri și a alternativelor ocupatioinale in sectorul non agricol 

O6: Crearea unor alternative ocupationale in sectorul privat non agricol prin agroturism și promovarea 

elementelor de patrimoniu, a moştenirii culturale şi naturale 

P3: Îmbunătăţirea condiţiilor de trai și a serviciilor pentru populaţie  

O8: Promovarea valorilor colective de patrimoniu, specifice  moştenirii culturale şi naturale prin turism rural 

 GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ”LA NOI IN SAT” 

îndeplineşte 

CRITERIUL DE SELECŢIE CS3.1.3 

CRITERIILE DE SELECTIE CS3.1.5 

*Criteriile utilizate de GAL pentru selecţia proiectelor 

(Se va acorda punctajul dacă criteriile de selecţie locale se încadrează în obiectivele strategiei. Pentru a realiza activităţile prevăzute pentru 

atingerea obiectivelor/priorităţilor din strategia inclusă în planul de dezvoltare, fiecare GAL va stabili criteriile de selecţie pentru fiecare tip de 

proiecte denumite „criterii de selecţie locală” care respectă priorităţile specifice ale strategiilor de dezvoltare local); 

*Acţiunile propuse de partenerii  GAL „LA NOI IN SAT” se adresează tinerilor, membrilor asociaţiilor şi federaţiilor de profil, acţiunilor invovative 

și de mediu. Se acordă de asemenea atenţie activităţilor ce integrează probleme de mediu şi tehnologie avansată, materializan du-se cel puţin o componentă 

de mediu de minim 10.000 euro. 

Sunt vizate: 

P2: Dezvoltarea mediului de afaceri și a alternativelor ocupatioinale in sectorul non agricol 

O6: Crearea unor alternative ocupationale in sectorul privat non agricol prin agroturism și promovarea elementelor de patrimoniu, a moştenirii 

culturale şi naturale 

P3: Îmbunătăţirea condiţiilor de trai și a serviciilor pentru populaţie  

O8: Promovarea valorilor colective de patrimoniu, specifice  moştenirii culturale şi naturale prin turism rural 

 GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ”LA NOI IN SAT” 

îndeplineşte 

CRITERIILE DE SELECŢIE CS3.1.5 
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E. Finanţare: 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională): 85 - 100% 

Prin Măsura 313 intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de până la:  

*  Pentru investiţiile în interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de până la 100% din 
totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi valoarea de 200.000 Euro/ proiect; Proiectele depuse de unităţile administrativ teritoriale 
(comunele), asociaţiile acestora şi ONG-uri se încadrează în categoria proiectelor de interes public şi negeneratoare de profit; 

*   Pentru investiţiile generatoare de profit, intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de până la: 
-  70% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 100.000 Euro/ proiect în cazul proiectelor de investiţii în agroturism; 
-  85% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 200.000 Euro/ proiect pentru alte tipuri de investiţii în turismul rural. 
Beneficiarii acestei măsuri vor primi tratament egal fără discriminare pe criterii de vârstă, sex, rasă, origine etnică, apartenenţă politică 

sau religioasă etc. Valoarea minimă eligibilă al unui proiect este de 5.000 Euro.  
 Pentru a facilita accesarea fondurilor europene nerambursabile prin FEADR, solicitantul poate beneficia de fonduri în avans conform prevederilor 

Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1698/ 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul Eu ropean Agricol pentru Dezvoltare 

Rurală, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1974/ 2006 de stabilire a normelor d e aplicare a 

Regulamentului (CE) nr. 1698/ 2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi respectiv, ale Hotărârii Guvernului nr. 224/ 2008 privind stabilirea 

cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 2007 -2013, cu modificările şi 

completările ulterioare) pentru demararea proiectului. 

 

 
 
 

 
 

 

 

MASURA 

Nr. de proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu  

Estimarea costului 

total pe măsură  

Contribuţia FEADR 

– măsură 

Contribuţia 
publică 

naţională  

Contribuţia 

privată  

Măsura 313  ¨Încurajarea activităţilor turistice¨ 4 100.000,00 € 470.588,24 € 320.000,00 € 80.000,00 € 70.588,24 € 

Măsura 313  ¨Încurajarea activităţilor turistice¨ 6 29.050,00 € 174.300,00 € 139.440,00 € 34.860,00 € 0,00 € 

TOTAL 10   644.888,24 € 459.440,00 € 114.860,00 € 70.588,24 € 

 

 

CRITERIILE DE SELECTIE CS3.2.6 

*Strategia integreaza problema de mediu (Se va obtine punctaj daca peste 25% din proiecte cuprind actiuni pentru protectia me diului). 

Din totalul de 78 de proiecte, actiunile care vizeaza mediul inconjurator sunt 23 distribuite astfel: 

- 15  in cadrul masurii 221 care sunt dedicate integral acestei componente cu suma bugetata 

- 4 in cadrul masurii 313  - componenta de agroturism ce implica cel putin 10.000 de eur pentru fiecare proiect in panouri solare ori alta forma de 

sustinere a energiei alternative. 

- 3 componente de mediu de minim 10 000 eur / proiect in actiuni de reciclare din masura 322 
- 1 actiune de cooperare bugetata concret pe componentele de mediu conform celor descrise in partea a VIII a- Cooperare 

 GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ”LA NOI IN SAT” 
îndeplineşte 

CRITERIILE DE SELECŢIE CS3.1.5 
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F. Indicatori de monitorizare:  

Conform PNDR 

 

MASURA 313 
  

Tip de indicator  Indicator de referinta 

Tinta  
2012-2013 

Realizare 

Numar de noi activitati turistice sprijinite  10 

* infrastructura recreationala si de primire turistica 7 

infrastructura la scara mica precum centrele de informare turistica, amenajare marcaje 

/ trasee turistice 2 

dezvoltarea marketing-ului serviilor de turism rural 1 

Volumul total al investitiilor impartite dupa tipul actiunii 
(€) 644.888,24 

infrastructura recreationala si de primire turistica 528.808 

infrastructura la scara mica precum centrele de informare turistica, amenajare marcaje 

/ trasee turistice 117.967 

dezvoltarea marketing-ului serviilor de turism rural 128.978 

Rezultat 

Numărul suplimentar de vizite turistice 

5.904 ÎmpărŃite pe număr de înnoptări, număr de turisti pe zi 

Cresterea valorii adăugate brute non-agricole în investitiile sprijinite (mil. Euro) 206.422 

Numărul brut de locuri de muncă create împărtit pe categorie de gen si vârstă 30 

Impact 

Cresterea economică (mil. Euro)  0,2834 

din care contributia Măsurii 313 0,1656 

Crearea de locuri de muncă 45 

din care contributia Măsurii 313 24 
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MASURA 313 
  

Tip de indicator  Indicator aditional 

Tinta  
2012-2013 

Realizare 

Număr de actiuni turistice în infrastructura recreatională si de primire turistică primire 
turistică 7 

Împărtite după tipul de actiune:   

 actiuni de agro-turism  3 

actiuni de turism rural 2 

 activităti recreationale 2 

Rezultat Număr de structuri de primire turistică care îsi diversifică gama de servicii turistice 2 

Impact 
Cresterea ocupării în sectorul secundar si tertiar în mediul rural 4,42% 

din care contributia Măsurii 313 2,52% 
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 Din centralizatorul de mai jos, criteriile de selecţie aferente măsurii 313 sunt următoarele: 

 

 

MASURA 
Nr total 
proiecte 

Actiuni 
inovative 

Actiuni 
de 

cooperare AXA PNDR 

Beneficiari 
fermieri de 

semisubzistenta 
Beneficiari 

tineri 

Actiuni 
de 

mediu 

Beneficiari 

grupuri de 
producători, 

asociaţii , 
parteneriate, etc 

Criteriu  de Selectie    

SCS 

3.2.1 

SCS 

3.2.2 SCS 3.2.3 SCS 3.2.4 SCS 3.2.5 
SCS 

3.2.6 SCS 3.2.7 

 Măsura 111 - „Formare profesională, informare 
şi difuzare de cunoştinţe¨ 1 DA   AXA 1 DA       

 Măsura 112 - „Instalarea tinerilor fermieri”  10 DA   AXA 1 DA 10     

 Măsura 123 - ¨Creşterea valorii adăugate a 
produselor agricole şi forestiere¨ 6 DA   AXA 1       2 

Măsura 141 - „Sprijinirea fermelor agricole de 
semi-subzistentă”¨ 13       DA 13     

Măsura 221 - Prima împădurire a terenurilor 

agricole  15     AXA 2     15   

Măsura 312  ¨Sprijin pentru crearea şi 
dezvoltarea de micro-întreprinderi¨ 5 DA   AXA 3    3     

Măsura 313  ¨Încurajarea activităţilor turistice¨ 10     AXA 3     4   

Măsura 322  ¨Renovarea, dezvoltarea satelor, 
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru 

economia şi populaţia rurală şi punerea în 
valoare a moştenirii rurale" 

13     AXA 3     3   

Măsura 421  ¨Implementarea proiectelor de 
cooperare¨ 5 DA DA AXA 4     1   

TO TAL 78         26 23 2 

%   DA DA DA DA 33,33% 29.49% 2.56% 
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Măsura 322  ¨Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi 

punerea în valoare a moştenirii rurale" 

322.A)  Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei:    

 OBIECTIVELE GAL „LA NOI IN SAT” 

Măsura 322 se încadrează în Axa III –„Îmbunătăţirea calităţii vieţii zonele rurale şi diversificarea economiei rurale”. 

Obiectivul general (Ob.Ge.):  
322.Ob.Ge.1) Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru populaţie, asigurarea accesului la serviciile de bază şi protejarea 

moştenirii culturale şi naturale din spaţiul rural în vederea realizării unei dezvoltări durabile. 
Obiective Specifice (Ob.Sp.): 

322.Ob.Sp.1) Creşterea atractivităţii zonelor rurale; 

322.Ob.Sp.2) Îmbunătăţirea calităţii vieţii în mediul social, natural şi economic din zonele rurale;   
322.Ob.Sp.3) Protejarea şi conservarea patrimoniului cultural şi natural rural. 

Obiective Operaţionale (Ob.Op.): 

322. Ob.Op.1) Creşterea numărului de locuitori din zonele rurale care beneficiază de servicii îmbunătăţite; 
322. Ob.Op.2) Creşterea numărului de obiective de patrimoniu din spaţiul rural sprijinite. 

 

 RAPORTUL CU STRATEGIA DE DEZVOLTARE – MIZA INTERVENŢIEI 

Zonele rurale aflate pe teritoriul GAL „LA NOI IN SAT” prezintă o deosebită importanţă din punct de vedere economic, 

social şi din punct de vedere al dimensiunii lor, diversităţii, resurselor naturale şi umane pe care le deţin.  

Dezvoltarea economică şi socială durabilă a spaţiului rural este indispensabil legată de îmbunătăţirea serviciilor de bază 
pentru populaţie.  

Pe viitor zonele rurale trebuie să poată concura efectiv în atragerea de investiţii, asigurând totodată şi furnizarea unor 
condiţii de viaţă adecvate şi servicii sociale necesare comunităţii. 

Includerea acţiunilor specifice celor două componente ale măsurii 322 în raport cu priorităţile strategice oferă astfel 
posibilitatea de a combina o serie de acţiuni pentru a progresa în rezolvarea problemelor şi a deficienţelor existente în 
spaţiul rural, ţinând cont de nevoile şi potenţialul local. 

 O astfel de abordare are la bază două motive importante, gradul înalt de interdependenţă al acţiunilor, necesităţile 
stringente ale comunităţilor rurale pentru modernizarea serviciilor oferite la sat, corelând intervenţiile astfel încât acestea să 

fie eficiente şi în armonie cu elementele de identitate locală.  

Pe fondul lipsei de mijloace financiare , numeroase aşezăminte culturale din spaţiul rural nu şi-au mai putut desfăşura 
activitatea din cauza stării înaintate de degradare.  De asemenea, obiectivele de patrimoniu, sunt în cea mai mare măsură 

supuse fenomenului de degradare, având drept cauză aceleaşi lipsuri financiare. 
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 Satele incluse în GAL „LA NOI IN SAT” reprezintă importante centre ale moştenirii culturale (păstrarea tradiţiilor, a 

obiceiurilor, arta meşteşugurilor, ansambluri de biserici, etc.) şi adăpostesc o bogată cultură tradiţională, o arhitectură diversă 
şi un mod de viaţă bazat pe valori tradiţionale.  

 Totuşi, aceste comunităţi nu reuşesc să utilizeze cu succes aceste resurse unice în avantajul economic al populaţiei fără un 

mix de acţiuni cuprinse într-o strategie de dezvoltare zonală. 

 

322.B) Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

 DESCRIEREA ACŢIUNILOR CE VOR FI REALIZATE ȘI MODUL ÎN CARE ACESTEA SATISFAC NEVOILE 

STABILITE ÎN STRATEGIA DE DEZVOLTARE 

 

Măsura 322 sprijină următoarele acţiuni (Ac.): 
        322.Ac.1) Servicii pentru comunitatea rurală. Infrastructura fizică de bază slab dezvoltată, în majoritatea 

comunelor este, de asemenea, una dintre cauzele care limitează dezvoltarea serviciilor de bază în spaţiul rural (facilităţi 
culturale, recreaţionale, de îngrijire a copiilor şi bătrânilor, servicii de transport public etc). În majoritatea comunelor şi satelor, 
acestea sunt slab dezvoltate sau în unele cazuri, aproape inexistente, situaţie care se răsfrânge şi asupra accesului mamelor pe 

piaţa muncii. Totodată, casele de copii şi centrele de îngrijire a bătrânilor sunt reduse numeric în mediul rural. Spaţiile 

recreaţionale (locuri de joacă pentru copii, parcuri, piste de biciclete, terenuri de sport) sunt de asemenea slab dezvoltate.  

322.Ac.2) Menţinerea și păstrarea mostenirii rurale și a identităţii culturale. În spaţiul rural, activitatea culturală 
este organizată în jurul căminului/centrului cultural al comunei/satului. Majoritatea căminelor culturale, caselor de cultură şi 
a altor aşezăminte culturale se află într-o stare continuă de degradare, neputând oferi astfel, servicii culturale populaţiei rurale, 

aspect ce se răsfrânge şi asupra situaţiei educaţionale a acesteia. 
Rolul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară în implementarea strategiei de dezvoltare a GAL „LA NOI IN 

SAT” O atenţie deosebită se va acorda încurajării investiţiilor iniţiate de către asociaţiile de dezvoltare intercomunitare al căror 
rol în dezvoltarea comunităţilor rurale devine din ce în ce mai important. Această formă de asociere reprezintă un instrument 

important pentru rezolvarea unor probleme care au pus la grea încercare administraţiile locale din teritoriul vizat.  Asocierea 

are la bază un scop bine definit şi se realizează în vederea atingerii aceluiaşi obiectiv; cu toate acestea, beneficiile asocierii sunt 
multiple şi transcend scopul iniţial nelimitându-se la o singură acţiune sau activitate. Strategia de dezvoltare stabilită de GAL 

„LA NOI IN SAT” vizează o abordarea integrată a acţiunilor.  

O astfel de abordare are la bază două motive importante, respectiv, gradul înalt de interdependenţă a acţiunilor, 
reprezentând necesităţi stringente comune şi necesitatea modernizării şi revitalizării satelor, corelând intervenţiile astfel încât 

să fie eficiente şi în armonie cu peisajul. În plus, din punct de vedere economic, aceasta oferă avantajul economiei de scară a 

operaţiunilor executate integrat, dar şi reducerea cheltuielilor administrative şi simplificarea procedurilor, în timp ce 

tratarea lor individuală ar induce întârzieri în implementare. 

 TERITORIUL VIZAT: întreaga zonă acoperită de GAL „LA NOI IN SAT” 

 SINERGIA CU ALTE MĂSURI 
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* FEADR – FEDR: pentru patrimoniul cultural se face astfel: 

- FEADR (PNDR – Axa 3) va sprijini patrimoniul cultural local din mediul rural – grupa B114 

- FEDR (POR) va sprijini: patrimoniul UNESCO şi patrimoniul cultural naţional - grupa A115 şi patrimoniul cultural local 
din mediul urban - grupa B. 

* FEADR – FEDR: pentru investiţiile în infrastructura aferentă serviciilor sociale: 

- FEADR va susţine prima înfiinţare şi dotarea infrastructurii aferente serviciilor sociale precum centre de îngrijire copii, 
batrâni şi persoane cu nevoi speciale şi investiţii noi în gradiniţe pentru copii din spaţiul rural; 

- FEDR (POR) va susţine reabilitarea infrastructurii existente. 

 ACŢIUNI ALE MĂSURII 322 ÎN LEGĂTURA CU ALTE MĂSURI DIN PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

Acţiunile propuse în cadrul măsurii 322 se vor realiza în mod integrat, pentru a putea contribui la dezvoltarea altor doua 
măsuri incluse în strategia GAL „LA NOI IN SAT” 

Prin Măsura 313 (PNDR – Axa 3) sunt susţinute investiţiile în infrastructura recreaţională ca investiţii private 

dependente sau independente de structură de primire turistică, în timp ce prin 322 sunt susţinute investiţiile în infrastructura 

publică recreaţională ce deserveşte locuitorii comunei unde o astfel de investiţie are loc. Măsura 313 este complementară 
măsurii 322, prima stimulând oferta de cazare turistică, iar cea de-a doua contribuie la creşterea fluxului de turişti prin 
consolidarea obiectivelor de patrimoniu aferente rutelor turistice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

322.C) Beneficiari : 

 Tipuri de beneficiari : 

Privaţi: 

* ONG-uri, aşezăminte culturale şi instituţii de cult definite conform legislaţiei naţionale în vigoare; 

* Persoane fizice şi juridice care deţin în proprietate sau administrează obiective de patrimoniu cultural/natural de interes 
local şi care aplică pentru componenta aferentă. 

Publici: 

* Comunele prin reprezentanţii lor legali conform legislaţiei naţionale în vigoare; 

CRITERIUL DE SELECŢIE CS3.1.4 
Complementaritatea cu alte programe de dezvoltare  

(Se va obţine punctaj dacă strategia propusă de parteneriat demonstrează complementaritatea 

cu alte programe relevante   de dezvoltare cu finanţare locală, naţională sau europeană) 

GAL „LA NOI IN SAT”” propune includerea măsurii 312 în complementaritate cu: 
- alte măsuri ale PNDR incluse în strategia grupului: 313, 221 și 421; 
- Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR – POR); 

 GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ”LA NOI IN SAT” 

îndeplineşte  
CRITERIUL DE SELECŢIE CS3.1.4 
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* Asociaţiile de dezvoltare intercomunitare realizate între două sau mai multe comune înfiinţate conform legislaţiei 

naţionale în vigoare. 

 Evaluarea numărului: 7 

 

D. Precizări privind acţiunile eligibile  : 

În cadrul Măsurii 322 se pot realiza următoarele tipuri de investiţii, fără însă a se limita la cele enumerate, în conformitate cu 
reglementările PNDR: 

 

 Acţiuni imateriale (Ac.Im.): 

Creşterea numărului de obiective de patrimoniu / Îmbunătăţirea accesului la serviciile publice de bază pentru populaţia rurală;  

 322. Ac.Im.1) Studii privind patrimoniul cultural (material şi imaterial) din spaţiul rural cu posibilitatea de valorificare a 
acestora şi punerea acestora la dispoziţia comunităţii; 

 322. Ac.Im.2) Achiziţionarea de hardware, software, inclusiv costurile de instalare şi montaj. 

Acţiuni inovative: 

 

GAL „LA NOI IN SAT” va impulsiona introducerea de noi tehnologii în aşezămintele culturale din teritoriu, păstrând 
identitatea locală şi culturală. Un suflu nou de eficienţă în sistemele informatice, software şi hardware, care să permită 

comunicare în reţea şi aderare la sistemul electronic de promovare a rutelor turistice, ghiduri audio prin tehnologie bluetooth 
care să uşureze accesul turistului la informaţie sunt câteva dintre elementele inovative ce vor fi sugerate beneficiarilor de 

proiecte prin măsura 322 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 Acţiuni materiale (Ac.Ma.):  

În cadrul Măsurii 322 se pot realiza următoarele tipuri de investiţii, fără însă a se limita la cele enumerate, în conformitate cu 

ghidul solicitantului aferent din cadrul PNDR:  
 Îmbunătăţirea accesului la serviciile publice de bază pentru populaţia rurală;  

CRITERIUL DE SELECŢIE CS3.2.1 

Acţiuni inovative 

GAL „LA NOI IN SAT” acordă atenţie aspectelor inovative chiar și în activităţile 
tradiţionale prin excelenţă.  

 GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ”LA NOI IN SAT” 

îndeplineşte 

CRITERIUL DE SELECŢIE CS3.2.1 
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 322. Ac.M.1)  Înfiinţarea, amenajarea spaţiilor publice de recreere pentru populaţia rurală (parcuri, spaţii de joacă pentru copii, 

terenuri de sport, piste de biciclete etc); 
 322. Ac.M.2)  Renovarea clădirilor publice (ex. primarii) şi amenajări de parcări, pieţe, spaţii pentru organizarea de târguri 

etc.). Este permisă doar renovarea clădirilor publice, nu este permisă extinderea pe orizontală sau pe verticală a acestora, cu 

excepţia celor care prevăd sporirea confortului prin utilizarea unor grupuri sanitare corespunzatoare normelor sanitare în 
vigoare 

 322. Ac.M.3)  Investiţii în sisteme de producere şi furnizare de energie din surse regenerabile ca parte componentă a unui 

proiect integrat (în situatia în care este vorba de un proiect de renovare a unei cladiri publice); 
 322. Ac.M.4)  Prima înfiinţare şi dotarea infrastructurii aferentă serviciilor sociale precum centrele de îngrijire copii (creşe 

conform legii 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor şi alte centre de asigurare a serviciilor sociale 
conform OG 68/2003 privind serviciile sociale), bătrâni şi persoane cu nevoi speciale (conform OG 68/2003 privind serviciile 
sociale); 

 322. Ac.M.5)  Investiţii în construcţia de grădiniţe noi pentru copii, inclusiv dotarea acestora. În situaţia în care o grădiniţă 
existentă nu mai poate fi reabilitată, dovedită printr-o expertiză de specialitate (tehnico-economică), este considerată eligibilă 

construirea unei noi grădiniţe şi se consideră investiţie nouă. Cheltuielile cu demolarea clădirii existente sunt eligibile.  
 322. Ac.M.6)  Investiţii de renovare, modernizarea şi dotarea aferentă a aşezămintelor culturale, inclusiv prima achiziţie de 

cărţi, materiale audio, achiziţionarea de costume populare şi instrumente muzicale tradiţionale în vederea promovării 

patrimoniului cultural imaterial ca parte componentă a proiectului.  

 Creşterea numărului de obiective de patrimoniu: 

 322. Ac.M.7)  Restaurarea, consolidarea şi conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural - grupa B şi natural din spaţiul rural 
(peşteri, arbori seculari, cascade etc.); 

 322. Ac.M.9)  Achiziţionare de echipamente pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIUL DE SELECTIE CS3.1.3 
Acţiuni pentru atingerea obiectivelor                                                                                                                           

(Se va obţine punctaj dacă acţiunile stabilite sunt în concordanţă cu obiectivele/priorităţile strategiei) 

Acţiunile propuse de partenerii  GAL „LA NOI IN SAT” vin să materializeze prioritatea:  
 P3: Îmbunătăţirea condiţiilor de trai și a serviciilor pentru populaţie 
 O7: Asigurarea accesului la serviciile de bază  în vederea realizării unei dezvoltări durabile  
 O8: Promovarea valorilor colective de patrimoniu, specifice  moştenirii culturale şi naturale prin 

turism rural 

 GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ”LA NOI IN SAT” 

îndeplineşte 

CRITERIUL DE SELECŢIE CS3.1.3 
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Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului 

 Localităţile rurale care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o investiţie similară; 
 Localităţi rurale cu grad de saracie ridicat; 
 Proiectele care se încadrează într-o strategie de dezvoltare locală sau judeţeană; 

 Proiecte ai căror beneficiari sunt membri ai unor structuri asociative, parteneriate sau organizaţii de profil. 
 Proiecte care integreaza componente de protecţie a mediului înconjurător. 
 Proiectele care vizează colective de tineri ori sunt promovate de beneficiari sau reprezentanţi cu o vârstă mai mica de 40 de ani.  

 Beneficiarul trebuie să declare pe proprie răspundere că va asigura co-finanţarea proiectului. 

 Prin Măsura 322 nu sunt eligibile următoarele:  

 Cheltuieli:  

*  Cumpărarea de teren şi/sau de imobile; 
*  Impozite şi taxe fiscale; 

*  Costuri operaţionale inclusiv costuri de întreţinere şi chirie; 
*  Comisioane bancare, costurile garanţiilor, cheltuieli de înfiinţare şi cheltuieli similare; 

*  Achiziţionarea de bunuri second-hand (utilizate), cu excepţia celor care au ca obiectiv obţinerea caracterului tradiţional 
autentic; 

*  TVA, cu excepţia TVA-ului nedeductibil, în cazul în care este în mod real şi definitiv suportat de către beneficiari, alţii decât 

persoanele scutite de plată impozitului, conform art.71 (3), lit. a din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005; 
*  Costuri de schimb valutar, taxe şi pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro APDRP; 

*  Contribuţia în natură; 
*  Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de asigurare etc.; 
*  Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu excepţia studiilor tehnice, a planurilor de afaceri şi a studiilor de 

fezabilitate; 
*  Costuri privind închirierea de maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente; 

*  Achiziţia de mijloace de transport pentru uz personal; 
*  Proiectele de utilitate publică care nu respectă normele privind calitatea în construcţii şi nu sunt conforme cu normativele de 

proiectare; 

*  Renovarea şi construcţia de şcoli, dispensare şi spitale; 
*  Investiţiile în obiective de patrimoniu cultural UNESCO şi naţional; 

*  Construcţia de aşezăminte culturale noi.  

Criterii generale de selecţie a proiectelor: 

*  Localităţile rurale care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o investiţie similară;  

*  Localităţi rurale cu grad de sărăcie ridicat; 

*  Proiectele care se încadrează într-o strategie de dezvoltare locală sau judeţeană; 

*  Proiecte ai căror beneficiari sunt membri ai unor structuri asociative, parteneriate sau organizaţii de profil ; 
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*  Proiecte care integrează componente de protecţie a mediului înconjurator;  

*  Proiectele care vizează colective de tineri ori sunt promovate de beneficiari sau reprezentanţi cu o vârstă mai mică de 40 de ani;  

*  Beneficiarul trebuie să declare pe proprie răspundere că va asigura co -finanţarea proiectului. 

 Criterii locale de selecţie a proiectelor. Se acordă prioritate proiectelor care vizează: 

*  Activităţi prietenoase cu mediul înconjurător – minim 10.000 eur in dispozitive pentru energie verde ori actiuni de 

reciclare pentru 3 proiecte 

*  Elemente inovative şi tehnologii avansate, păstrând elementele de arhitectură tradiţionale; 

*  Proiecte derulate de femei/ tineri cu vârsta până în 40 de ani ori fermieri de semi –subzistenţă la data depunerii proiectelor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Finanţare: 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională): 70-100% 

Prin Măsura 322 intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de până la 100% şi nu va depăşi:  

*  100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de profit.  

*  de pâna la 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit 
Volumul sprijinului nu poate depăşi plafonul de 200.000 Euro/beneficiar pentru o perioadă de minimum 3 ani fiscali 

conform regulii „de minimis" stipulată în Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1998/2006 Jurnalul Oficial L 379 din 
28.12.2006. 

Beneficiarii acestei măsuri vor primi tratament egal fără discriminare pe criterii de vârstă, sex, rasă, origine etnică, 

apartenenţă politică sau religioasă etc. Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 5.000 Euro. 
Pentru a facilita accesarea fondurilor europene nerambursabile prin FEADR, solicitantul poate beneficia de fonduri în 

conformitate cu regulamentul Comisiei Europene 363/2009. 

 

 

CRITERIILE DE SELECTIE CS3.1.5 

*Criteriile utilizate de GAL pentru selecţia proiectelor 

(Se va acorda punctajul dacă criteriile de selecţie locale se încadrează în obiectivele strategiei. Pentru a 

realiza activităţile prevăzute pentru atingerea obiectivelor/priori tăţilor din strategia inclusă în planul de 

dezvoltare, fiecare GAL va stabili criteriile de selecţie pentru fiecare tip de proiecte denumite „criterii de 

selecţie locală” care respectă priorităţile specifice ale strategiilor de dezvoltare local); 

*Acţiunile propuse de partenerii  GAL „LA NOI IN SAT” se adresează în special promotorilor de acţiuni 

colective, ţinând cont de aspecte importante precum mediul și inovaţia. 

 GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ”LA NOI IN SAT” 

îndeplineşte 

CRITERIILE DE SELECŢIE CS3.1.5 
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MASURA 

Nr. de 
proiecte 
prevăzute 

Cost total 
mediu  

Estimarea 
costului total pe 
măsură  

Contribuţia 
FEADR – măsură 

Contribuţia 
publică 
naţională  

Contribuţia 
privată  

Măsura 322  ¨Renovarea, dezvoltarea satelor, 
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia 

şi populaţia rurală şi punerea în valoare a 
moştenirii rurale" 

13 50,000.00 € 650,000.00 € 520,000.00 € 130,000.00 € 0.00 € 

 

F. Indicatori de monitorizare: Conform PND 

MASURA 322 
  

Tip de indicator  Indicator de referinta 

Tinta  
2012-2013 

Realizare  

Numar de comune sprijinite   

* impartit in functie de tipul actiunii de revitalizare (fizica, sociala si economica) 7 

Volumul total al investitiilor   

* impartit in functie de tipul actiunii de revitalizare (fizica, sociala si economica) 700000 

Rezultat Populatia din mediul rural ce beneficiara de servicii imbunatatite ( mii persoane) 42551 

Impact 

Cresterea economică (mil. Euro) 0.1606 

din care contributia Măsurii 322 0.0148 

Crearea de locuri de muncă 25 

din care contributia măsurii 322 2 

MASURA 322 
  

Tip de indicator  Indicator aditional  

Tinta  
2012-2013 

CRITERIILE DE SELECTIE CS3.2.6 

*Strategia integreaza problema de mediu (Se va obtine punctaj daca peste 25% din proiecte cuprind actiuni pentru protectia me diului). 

Din totalul de 78 de proiecte, actiunile care vizeaza mediul inconjurator sunt 23 distribuite astfel: 

- 15  in cadrul masurii 221 care sunt dedicate integral acestei componente cu suma bugetata 

- 4 in cadrul masurii 313  - componenta de agroturism ce implica cel putin 10.000 de eur pentru fiecare proiect in panouri solare ori alta forma de 
sustinere a energiei alternative. 

- 3 componente de mediu de minim 10 000 eur / proiect in actiuni de reciclare din masura 322 

- 1 actiune de cooperare bugetata concret pe componentele de mediu conform celor descrise in partea a VIII a- Cooperare 

 GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ”LA NOI IN SAT” 

îndeplineşte 

CRITERIILE DE SELECŢIE CS3.1.5 
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Realizare  

Numărul de actiuni de servicii de bază sprijinite Împărtit în functie de tipul actiunii 
(initiative ICT, mobilitate, infrastructură culturală si socială, infrastructură de mediu, 
training, facilităti de îngrijire a copiilor, altele) 3.5 

Volumul total al investitiilor în servicii de bază Împărtit în functie de tipul actiunii 
(initiative ICT, mobilitate, infrastructură culturală si socială, infrastructură de mediu, 

training, facilităti de îngrijire a copiilor, altele) 350000 

Numărul de actiuni de patrimoniu rural sprijinite Împărtit în functie de tipul 
patrimoniului (natural, cultural) 3.5 

Volumul total al investitiilor împărtit în functie de tipul patrimoniului (natural, 
cultural) 350000 

 

 Din centralizatorul de mai jos, criteriile de selecţie aferente măsurii 322 sunt următoarele: 

MASURA 
Nr total 
proiecte 

Actiuni 
inovative 

Actiuni 
de 

cooperare AXA PNDR 

Beneficiari 
fermieri de 

semisubzistenta 
Beneficiari 

tineri  

Actiuni 
de 

mediu 

Beneficiari 

grupuri de 
producători, 

asociaţii , 
parteneriate, etc 

Criteriu  de Selectie    SCS 3.2.1 SCS 3.2.2 SCS 3.2.3 SCS 3.2.4 SCS 3.2.5 SCS 3.2.6 SCS 3.2.7 

 Măsura 111 - „Formare profesională, informare şi difuzare de 
cunoştinţe¨ 1 DA   AXA 1 DA       

 Măsura 112 - „Instalarea tinerilor fermieri”  10 DA   AXA 1 DA 10     

 Măsura 123 - ¨Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi 

forestiere¨ 6 DA   AXA 1       2 

Măsura 141 - „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistentă”¨ 
13       DA 13     

Măsura 221 - Prima împădurire a terenurilor agricole  
15     AXA 2     15   

Măsura 312  ¨Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro -

întreprinderi¨ 5 DA   AXA 3    3     

Măsura 313  ¨Încurajarea activităţilor turistice¨ 10     AXA 3     4   

Măsura 322  ¨Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea 
serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în 

valoare a moştenirii rurale" 
13     AXA 3     3   

Măsura 421  ¨Implementarea proiectelor de cooperare¨  
5 DA DA AXA 4     1   

TO TAL 78         26 23 2 

% 
  DA DA DA DA 33,33% 29.49% 2.56% 
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421.A)  Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei:    

 OBIECTIVELE GAL „LA NOI IN SAT” 

Obiectivul general (Ob.Ge.):  

421.Ob.Ge.1) Promovarea cooperării şi a bunelor practici între Grupuri de Acţiune Locală (GAL-uri) şi alte grupuri / parteneriate 
în scopul îmbunătăţirii strategiilor de dezvoltare locală, astfel încat zonele rurale care se confruntă cu probleme similare să poată învăţa 
unele de la altele. 

 
Obiective Specifice (Ob.Sp.): 

421.Ob.Sp.1) Încurajarea actorilor de la nivel local de a lucra împreună cu reprezentanţii altor comunităţi din interiorul sau 
exteriorul ţării. 

 

Obiective Operaţionale (Ob.Op.): 

421. Ob.Op.1) - Participarea Grupurilor de Acţiune Locală la proiecte de cooperare. 

 

 RAPORTUL CU STRATEGIA DE DEZVOLTARE – MIZA INTERVENŢIEI 

Zonele rurale din România se confruntă cu provocări similare: nevoia asigurării unei gestionări mai durabile a resurselor, nevoia 
creării de oportunităţi noi de dezvoltare economică şi ocupare a forţei de muncă şi nevoia unei integrări mai bune a sectorului agricol și 
non agricol în procesele de dezvoltare locale şi regionale. 

Cooperarea oferă zonelor rurale o ocazie pentru a împărtăşi aceste idei şi experienţe, în special pe cele care au avut succes, 
făcând posibilă sprijinirea mutuală a dezvoltării şi transferul de bune practici. În unele cazuri, aceste schimburi ar mai putea duce şi la 

dezvoltarea unor proiecte comune care urmăresc să exploateze sinergiile şi complementaritatea zonelor. 
Prin urmare, zonele rurale pot beneficia în mai multe moduri prin cooperare, care: 

*  poate fi o sursă de idei şi metode noi, care contribuie la implementarea anumitor aspecte ale strategiei de dezvoltare locală; 

* poate oferi o ocazie de extindere a proiectelor existente sau de dezvoltare a unora noi prin concentrarea de aptitudini şi resurse 
şi/sau prin deschiderea unor pieţe noi, sau a unor oportunităţi de dezvoltare a afacerilor. 

Există şi beneficii mai puţin tangibile, care includ un sens mai puternic al motivaţiei şi care apare adesea atunci când indivizii şi 
comunităţile recunosc că nu sunt singure în abordarea provocărilor cu care se confruntă. 

Măsura 421  ¨Implementarea proiectelor de cooperare¨ 
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Cooperarea duce, de asemenea, la dezvoltarea unui sentiment mai puternic al unei identităţi europene comune.Având în vedere 

că abordarea teritorială adoptată de Axa 4 este nouă pentru numeroşi actori şi autorităţi de management locale, cooperarea ar putea fi 
un instrument foarte puternic de întărire a capacităţii şi de dezvoltare a unui simţ al obiectivului comun. 

În special în primele etape este vital ca prin cooperare GAL-urile să identifice metodele şi instrumentele relevante din cadrul 

„rezervei ” de experienţă existente în Europa, contribuind la transferul lor structurat şi la adaptarea la nevoile specifice ale unor zone 
pescăreşti. Dacă acest lucru nu va fi încurajat în mod activ, există riscul ca grupurile să irosească mult timp cu experimente izolate şi 
costisitoare care nu fac decât să „reinventeze roata”. 

 

421.B) Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

 DESCRIEREA ACŢIUNILOR CE VOR FI REALIZATE ȘI MODUL ÎN CARE ACESTEA SATISFAC NEVOILE 

STABILITE ÎN STRATEGIA DE DEZVOLTARE 

Cooperarea reprezintă lucrul în comun pentru atingerea unor scopuri comune. În cadrul axei LEADER, cooperarea reprezintă 

o modalitate de a extinde experienţele locale pentru îmbunătăţirea strategiilor locale, un mod de a avea acces la informaţii şi idei noi, 
de a face schimb de experienţă și de a învăţa din experienţa altor regiuni sau ţări, pentru a stimula şi sprijini inovaţia, pentru 

dobândire de competenţe şi îmbunătăţirea lor. 
 

Prin intermediul acestei măsuri GAL „LA NOI IN SAT” va finanţa proiecte de cooperare transnaţională (între România şi 

alte state membre sau nu) şi inter-teritorială (în cadrul României) între GAL-uri şi alte grupuri/parteneriate, care funcţionează după 
principiul LEADER, parteneriate public-private selectate în cadrul Axei 3, conform art.59 e) din Regulamentul (CE) nr.1698/2005 

sau oricăror alte grupuri rurale organizate după metoda LEADER (grupuri locale care să aibă un rol activ în dezvoltarea rurală, să fie 
organizate pe baza parteneriatului actorilor locali, grupuri de iniţiativă locală, micro-regiuni şi alte parteneriate de tip LEADER, 
grupuri finanţate prin Axa 4 din FEP) şi recunoscute de statul membru. 

 
Acţiunile de cooperare sunt eligibile atunci când cel puţin un partener reprezintă un GAL finanţat prin axa LEADER. Aceste 

proiecte vor fi implementate sub responsabilitatea unui GAL coordonator. 
 

Doar proiectele/acţiunile comune care corespund obiectivelor măsurilor din cele 3 axe (Axa 1, 2 şi 3) ale FEADR vor fi 

eligibile pentru sprijin. Acţiunile comune pot avea ca obiectiv şi construcţia instituţională: schimb de experienţă şi bune practici 
privind dezvoltarea locală prin publicaţii comune, organizare de evenimente, proiecte de twinning (schimb de manageri de program şi 

de personal) sau prin lucrări de dezvoltare comune sau coordonate în comun. Funcţionarea unei structuri comune este cea mai 
integrată formă de cooperare. 

 

Responsabilităţile fiecărui partener vor fi detaliate în cadrul unui acord de cooperare, semnat de cele două GAL-uri implicate 
în proiect, care trebuie să conţină referinţe la un buget general planificat, obiectivele proiectului, activităţile pe care doresc să le 
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implementeze în comun în vederea realizării acestora, rolul fiecărui partener și participarea financiară finală a fiecărui partener în 

cadrul proiectului. 
 

 

TERITORIUL VIZAT: întreaga zonă acoperită de GAL „LA NOI IN SAT”SINERGIA CU ALTE MĂSURI 

PNDR - FEP 

FEP - POP (Fondul European pentru Pescuit) va finanţa prin Axa 4 „Dezvoltarea durabilă a zonelor de pescuit” acţiuni similare 

cu FEADR în ceea ce priveşte dezvoltarea comunităţilor locale prin implementarea de strategii de dezvoltare locală. FEP urmăreste 
revigorarea economică şi competitivitatea sectorului piscicol, încurajarea dezvoltării durabile, îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele 

pentru pescuit. 
 
Întrucât Axele 4 din cadrul FEADR şi FEP sprijină strategiile de dezvoltare implementate fie de Grupuri de Acţiune Locală, fie de 

grupuri finanţate din Axa 4 din FEP într-un anumit teritoriu, se impune stabilirea unor linii de demarcare între ajutorul acordat 
dezvoltării rurale şi sprijinului acordat pescuitului. 

 
Este posibil pentru o zonă LEADER să se suprapună total sau parţial cu o zonă pentru pescuit sprijinită prin axa 4 din FEP, fiind 

imposibil să se realizeze o demarcare pe criterii geografice. Datorită posibilei suprapuneri geografice între un GAL și un grup finanţat 

din axa 4 din FEP, se va realiza o demarcare clară între fonduri, cum ar fi: 
 * strategiile vor fi distincte (Strategiile finanţate din FEP sprijină zonele pescăreşti, sectoarele şi persoanele implicate în pescuit, 

în timp ce strategiile finanţate din Axa 4 FEADR nu urmăresc activităţile pescăreşti sau actorii implicaţi în pescuit.  

* parteneriatele – componenţa parteneriatului GAL şi GRUPULUI finanţat din Axa 4 din FEP - vor fi distincte. În acest sens, 
GAL va trebui compus în majoritate din actori implicaţi în dezvoltare rurală (şi nu din sectorul pescăresc), în timp ce grupurile 

finanţate din Axa 4 din FEP vor fi compuse în majoritate din actori ce provin din sectorul pescăresc.  
* comitete de selecţie a proiectelor distincte – componenţa organelor de decizie din cadrul parteneriatului va fi diferită. 

 
FEADR - Programele de Cooperare finanţate din fonduri europene (programele de cooperare la graniţele interne ale UE şi 

programele de cooperare la graniţele externe ale UE). Solicitanţii sprijinului pentru proiectele de cooperare vor trebui să specifice în 

cererile de finanţare dacă au mai aplicat şi la alte fonduri pentru finanţarea activităţilor respective. 
 În vederea evitării dublei finanţări, Autoritatea de Management pentru PNDR va asigura o consultare adecvată cu celelalte 

autorităţi de management, înaintea selectării proiectelor. În acest sens, în Comitetul de Selecţie pentru proiectele PNDR vor fi invitaţi 
să participe reprezentanţi ai autorităţilor care gestionează programele de cooperare teritorială europeană şi, de asemenea, un 
reprezentant al Autorităţii de Management pentru PNDR va lua parte la întrunirile Comitetului de Selecţie/Comitetului Mixt de 

Monitorizare a Programelor de cooperare teritorială europeană. 
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În cazul demarcării între PNDR şi Programul Operaţional de Cooperare Transfrontalieră România- Bulgaria, s-a stabilit ca „în 

zona transfrontalieră, prin PNDR să se realizeze investiţiile private, în vreme ce prin PO CT România-Bulgaria să se sprijine 
investiţiile publice şi ale ONG”. 

 

De asemenea, o listă oficială cu posibile proiecte LEADER, va fi disponibilă pentru consultarea în permanenţă cu alte autorităţi 
implicate în implementarea fondurilor comunitare, pentru evitarea unor eventuale suprapuneri. 

ACŢIUNI ALE MĂSURII 421 ÎN LEGATURĂ CU ALTE MĂSURI DIN PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

Măsurile 41 şi 421, prin intermediul cărora, se implementează strategiile de dezvoltare locală de către GAL, în teritoriile 
selectate, oferă posibilitatea atingerii obiectivelor axelor 1, 2 şi 3 din FEADR, în concordanţă cu strategia elaborată la nivel local, ce 
se va materializa prin proiecte realizate individual sau prin cooperare cu alte GAL-uri/parteneriate. 

 
Acţiunile propuse în cadrul măsurii 421 se vor realiza în mod integrat, pentru a putea contribui la dezvoltarea tuturor măsurilor  

incluse în strategia GAL „LA NOI IN SAT”. Vor fi preluate teme pentru acţiuni de cooperare din cadrul măsurilor incluse în 
prezentul Plan de Dezvoltare Rurala, astfel încat aceste activităţi să consolideze proiectele realizate sau să le consilieze pe cele în curs 
de realizare cu modele de bune practici din alte zone similare 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

421.C) Beneficiari: 

 Tipuri de beneficiari: 

Privaţi: 

* GAL „LA NOI IN SAT” 

 Evaluarea numărului: 5 

D. Precizări privind acţiunile eligibile: 

CRITERIUL DE SELECŢIE CS3.1.4 

Complementaritatea cu alte programe de dezvoltare 

(Se va obţine punctaj dacă strategia propusă de parteneriat demonstrează 

complementaritatea cu alte programe relevante  de dezvoltare cu finanţare locală, 

naţională sau europeană) 

GAL „LA NOI IN SAT” propune includerea măsurii 412 în complementaritate cu: 

- toate măsurile PNDR;  
- Fondul European pentru Pescuit (FEP / POP); 

 GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ”LA NOI IN SAT” 

îndeplineşte 

CRITERIUL DE SELECŢIE CS3.1.4 
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În cadrul Măsurii 421 se pot realiza următoarele tipuri de investiţii, fără însă a se limita la cele enumerate, în conformitate cu 

reglementarile PNDR:  

 Acţiuni imateriale (Ac.Im.): 

Parteneri în proiecte de cooperare  

Unul dintre cele mai importante aspecte cu privire la cooperare este că partenerii nu trebuie să aibă întotdeauna aceleaşi 
obiective (deşi obiectivele lor individuale trebuie să fie complementare) şi nu trebuie să aibă toţi acelaşi nivel de experienţă. 
Principalul ingredient  al succesului este să se ştie cu claritate cu ce va contribui şi ce aşteaptă fiecare partener de la cooperare, şi ce 

experienţă sau alte resurse intenţionează să aducă în cadrul acesteia. Împărţirea rolurilor în cadrul parteneriatului trebuie să reflecte 
această situaţie, permiţând adoptarea unei game largi de acorduri între parteneri: 

*  un transfer reciproc între toţi partenerii;  
*  unul sau mai mulţi parteneri experimentaţi joacă rolul de îndrumător(i) şi transferă cunoştinţele către ceilalţi; 
*  toţi partenerii se susţin reciproc în identificarea anumitor nevoi care sunt îndeplinite dintr-o sursă din afara parteneriatului. 

Proiectele de cooperare vor cuprinde urmatoarele aspecte: 
*  Parteneriatul: implicarea partenerilor locali în operaţiunile prevăzute. 

* Integrarea în strategia teritoriului: integrarea în strategia teritorială, valoarea adăugată a proiectului, coordonarea cu alte acţiuni 
derulate, valorificarea experienţei cooperării din afara teritoriului. 

* Tipul de proiect: Acţiuni comune concrete (mai mult decât o intenţie şi/sau un schimb de experienţă).  

* Aspecte tehnice: fezabilitate tehnică, calendar, mecanismul de implementare, aspecte practice, metodologie şi organizare, 
indicatori de monitorizare, managementul proiectului. 

* Aspecte financiare: buget realist şi coerent, plan de finanţare, deviz, fezabilitate financiară, implicarea diverşilor actori. 
În cazul cooperării între un GAL şi alte grupuri/ parteneriate din state membre UE acordul de cooperare va trebui să prevadă ca 

fiecare partener să suporte cheltuielile în mod proporţional cu participarea sa la acţiunea comună. 

Principalele categorii de cheltuieli eligibile: 
* cheltuieli pentru pregătirea proiectelor de cooperare – organizare misiuni tehnice, întâlniri, seminarii, activităţi de traducere şi 

interpretare, multiplicare documente, 
* cheltuieli de investiţii pentru implementarea proiectelor comune; 
*  cheltuieli pentru proiecte comune de instruire. 

Cheltuieli neeligibile - simplul schimb de experienţă neconcretizat într-o acţiune comună (întrucât se poate finanţa prin 
intermediul reţelei naţionale de dezvoltare rurală). De asemenea, nu sunt eligibile cheltuielile legate de teritoriile din afara UE. 

Acţiuni inovative: 

Abordarea teritorială a dezvoltării susţinută de Axa 4 LEADER  oferă părţilor interesate din diferite zone ocazia de a elabora şi 
identifica răspunsuri locale la aceste provocări. Unul dintre principalele avantaje ale acestei abordări este acela că mobilizează 

populaţia şi resursele locale, eliberând astfel un număr mare de idei, inovaţii şi experienţe noi, care îmbogăţesc considerabil întregul 

proces de dezvoltare. 



 

195 
 

Cooperarea cu alte teritorii incluse în strategiile de dezvoltare locală va facilita transferul şi adaptarea inovaţiilor dezvoltate în 

altă parte. Acest aspect al Axei 4 urmăreşte încurajarea GAL „LA NOI IN SAT” să împărtăşească idei şi experienţe şi să se angajeze 
în proiecte şi iniţiative de cooperare care contribuie la dezvoltarea durabilă a zonei. 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

CRITERIUL DE SELECŢIE CS3.1.3 

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor                                                                                                                        

(Se va obţine punctaj dacă acţiunile stabilite sunt în concordanţă cu obiectivele/priorităţile 

strategiei) 

Acţiunile propuse de partenerii  GAL „LA NOI IN SAT” vin să materializeze:  
P1: Consolidarea sectorului agricol și silvic 
O4: Valorificarea zonelor naturale și protejate pentru protecţia mediului si pădurilor  din 

spaţiul rural. 
P2: Dezvoltarea mediului de afaceri și a alternativelor ocupatioinale in sectorul non agricol  

O6: Crearea unor alternative ocupationale in sectorul privat non agricol prin agroturism și 
promovarea elementelor de patrimoniu, a moştenirii culturale şi naturale 

P3: Îmbunătăţirea condiţiilor de trai și a serviciilor pentru populaţie 

O8: Promovarea valorilor colective de patrimoniu, specifice  moştenirii culturale şi naturale 
prin turism rural 

 GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ”LA NOI IN SAT” 

îndeplineşte 

CRITERIUL DE SELECŢIE CS3.1.3 

CRITERIUL DE SELECŢIE CS3.2.1 

Acţiuni inovative 

 

GAL „LA NOI IN SAT” abordează cooperarea drept o modalitate eficientă pentru schimb 
de know-how şi mai ales de noi tehnologii. Puterea exemplului este elocventă în aceste proiecte 

pentru a convinge partenerii de lucru şi beneficării proiectelor de avantajele investiţiei în 
elemente inovative pentru zona în care îşi desfăşoară activitatea in cadrul celor trei axe – I, II si 
III. 

 GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ”LA NOI IN SAT” 

îndeplineşte 
CRITERIUL DE SELECŢIE CS3.2.1 
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Acţiuni materiale (Ac.M.): - 

Criterii de selecţie a proiectelor: 
*  parteneriatele reprezintă GAL-uri sau sunt organizate în conformitate cu abordarea LEADER;  

*  proiectele vor fi elaborate şi implementate în común; 

*  coordonatorul este un GAL finanţat prin axa LEADER; 

*  activităţile/proiectele să corespundă unei măsuri sau mai multor măsuri din FEADR; 

*  valoarea proiectului (suma solicitată) să se încadreze în limita financiară maximă stabilită (200.000 euro co-finanţare publică, iar valoarea totală a 

investiţiei nu va depăşi 400.000 euro). 

  În ambele cazuri, prioritate vor avea proiectele de cooperare care: 

*  implică mai mult de două GAL-uri din România; 

*  implică un GAL din alt stat membru cu experienţă Leader; 

*  includ activităţi inovative; 

*  combină obiectivele din diferite axe ale PNDR; 

*  se adresează sectorului de protecţie a mediului înconjurător; 

*  cu participarea tinerilor din zona rurală. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIILE DE SELECTIE CS3.1.5 

*Criteriile utilizate de GAL pentru selecţia proiectelor 
(Se va acorda punctajul dacă criteriile de selecţie locale se încadrează în obiectivele strategiei. Pentru a realiza activităţile 

prevăzute pentru atingerea obiectivelor/priorităţilor din strategia inclusă în planul de dezvoltare, fiecare GAL va stabili criteriile de 

selecţie pentru fiecare tip de proiecte denumite „criterii de selecţie locală” care respectă priorităţile specifice ale strategiilor de 

dezvoltare local); 

*Acţiunile propuse de partenerii  GAL „LA NOI IN SAT” acordă asemenea atenţie activităţilor ce integrează 
probleme de mediu şi tehnologie avansată, precum si celor de promovare a patrimoniului cultural. 

  Acţiunile de cooperare propuse de partenerii  GAL „LA NOI IN SAT” vin să materializeze:  
 P1: Consolidarea sectorului agricol și silvic 

 O4: Valorificarea zonelor naturale și protejate pentru protecţia mediului si pădurilor  din spaţiul rural. 
 P2: Dezvoltarea mediului de afaceri și a alternativelor ocupatioinale in sectorul non agricol  
 O6: Crearea unor alternative ocupationale in sectorul privat non agricol prin agroturism și promovarea 

elementelor de patrimoniu, a moştenirii culturale şi naturale 
 P3: Îmbunătăţirea condiţiilor de trai și a serviciilor pentru populaţie 

 O8: Promovarea valorilor colective de patrimoniu, specifice  moştenirii culturale şi naturale prin turism rural 

 GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ”LA NOI IN SAT” 

îndeplineşte 
CRITERIILE DE SELECŢIE CS3.1.5 
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E. Finanţare: 

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

Prin Măsura 421 intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi:  

 Sprijinul financiar acordat prin măsura 421 respectă regula de minimis aşa cum este prevăzută de Regulamentul Comisiei nr. 
1998/2006 din 15 decembrie 2006. 

   Volumul sprijinului nu poate depăşi plafonul de 200.000 Euro/beneficiar pentru o perioadă de minimum 3 ani fiscali conform re gulii „de minimis" 

stipulată în Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1998/2006 Jurnalul Oficial L 379 din 28.12.2006. 
Beneficiarii acestei măsuri vor primi tratament egal fără discriminare pe criterii de vârstă, sex, rasă, origine etnică, apar tenenţă politică sau 

religioasă etc. Valoarea minimă eligibilă al unui proiect este de 5.000 Euro.  

Pentru a facilita accesarea fondurilor europene nerambursabile prin FEADR, solicitantul poate beneficia de fonduri în avans din valoarea eligibilă 

nerambursabilă pentru demararea proiectului, în conformitate cu regulamentul Comisiei Europene 363/2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASURA 

Nr. de 
proiecte 
prevăzute 

Cost total 
mediu  

Estimarea 
costului total pe 
măsură  

Contribuţia 
FEADR – măsură 

Contribuţia 
publică 
naţională  

Contribuţia 
privată  

Măsura 421  ¨Implementarea proiectelor de 

cooperare¨ 4 32,250.00 € 208,000.00 € 103,200.00 € 25,800.00 € 0.00 € 

Măsura 421  ¨Implementarea proiectelor de 
cooperare¨ 1 79,000.00 € 79,000.00 € 63,200.00 € 15,800.00 € 0.00 € 

TOTAL 5   287,000.00 € 166,400.00 € 41,600.00 € 0.00 € 

 

 

 

 

CRITERIILE DE SELECTIE CS3.2.6 

*Strategia integreaza problema de mediu (Se va obtine punctaj daca peste 25% din proiecte cuprind actiuni pentru protectia me diului). 

Din totalul de 78 de proiecte, actiunile care vizeaza mediul inconjurator sunt 23 distribuite astfel: 

- 15  in cadrul masurii 221 care sunt dedicate integral acestei componente cu suma bugetata 
- 4 in cadrul masurii 313  - componenta de agroturism ce implica cel putin 10.000 de eur pentru fiecare proiect in panouri solare ori alta forma de 

sustinere a energiei alternative. 

- 3 componente de mediu de minim 10 000 eur / proiect in actiuni de reciclare din masura 322 

- 1 actiune de cooperare bugetata concret pe componentele de mediu conform celor descrise in partea a VIII a- Cooperare 

 GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ”LA NOI IN SAT” 

îndeplineşte 
CRITERIILE DE SELECŢIE CS3.1.5 
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F. Indicatori de monitorizare:  

Conform PNDR: 

 

MASURA 322 
  

Tip de indicator  Indicator de referinta 

Tinta  
2012-2013 

Realizare 

Numar de comune sprijinite   

* impartit in functie de tipul actiunii de revitalizare (fizica, sociala si economica) 7 

Volumul total al investitiilor   

* impartit in functie de tipul actiunii de revitalizare (fizica, sociala si economica) 700000 

Rezultat Populatia din mediul rural ce beneficiara de servicii imbunatatite ( mii persoane) 42551 

Impact 

Cresterea economică (mil. Euro) 0,1606 

din care contributia Măsurii 322 0,0148 

Crearea de locuri de muncă 25 

din care contributia măsurii 322 2 

   

   
MASURA 322 

  

Tip de indicator  Indicator aditional 

Tinta  
2012-2013 

Realizare 

Numărul de actiuni de servicii de bază sprijinite Împărtit în functie de tipul actiunii 
(initiative ICT, mobilitate, infrastructură culturală si socială, infrastructură de mediu, 
training, facilităti de îngrijire a copiilor, altele) 3,5 

Volumul total al investitiilor în servicii de bază Împărtit în functie de tipul actiunii 
(initiative ICT, mobilitate, infrastructură culturală si socială, infrastructură de mediu, 

training, facilităti de îngrijire a copiilor, altele) 350000 

Numărul de actiuni de patrimoniu rural sprijinite Împărtit în functie de tipul 
patrimoniului (natural, cultural) 3,5 

Volumul total al investitiilor împărtit în functie de tipul patrimoniului (natural, 
cultural) 350000 
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 Din centralizatorul de mai jos, criteriile de selecţie aferente măsurii 421 sunt următoarele: 

 
 

 

MASURA 
Nr total 
proiecte 

Actiuni 
inovative 

Actiuni 
de 

cooperare AXA PNDR 

Beneficiari 
fermieri de 

semisubzistenta 
Beneficiari 

tineri 

Actiuni 
de 

mediu 

Beneficiari 
grupuri de 

producători, 
asociaţii , 

parteneriate, etc 

Criteriu  de Selectie    

SCS 

3.2.1 

SCS 

3.2.2 SCS 3.2.3 SCS 3.2.4 SCS 3.2.5 
SCS 

3.2.6 SCS 3.2.7 
 Măsura 111 - „Formare profesională, informare 

şi difuzare de cunoştinţe¨ 1 DA   AXA 1 DA       

 Măsura 112 - „Instalarea tinerilor fermieri”  10 DA   AXA 1 DA 10     

 Măsura 123 - ¨Creşterea valorii adăugate a 
produselor agricole şi forestiere¨ 6 DA   AXA 1       2 

Măsura 141 - „Sprijinirea fermelor agricole de 

semi-subzistentă”¨ 13       DA 13     

Măsura 221 - Prima împădurire a terenurilor 
agricole  15     AXA 2     15   

Măsura 312  ¨Sprijin pentru crearea şi 
dezvoltarea de micro-întreprinderi¨ 5 DA   AXA 3    3     

Măsura 313  ¨Încurajarea activităţilor turistice¨ 10     AXA 3     4   

Măsura 322  ¨Renovarea, dezvoltarea satelor, 
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru 

economia şi populaţia rurală şi punerea în 

valoare a moştenirii rurale" 
13     AXA 3     3   

Măsura 421  ¨Implementarea proiectelor de 
cooperare¨ 5 DA DA AXA 4     1   

TO TAL 78         26 23 2 

%   DA DA DA DA 33,33% 29.49% 2.56% 
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Măsura 431.2  ¨Funcţionarea Grupului de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului¨ 

431.2.A)  Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei:    

 OBIECTIVELE GAL „LA NOI IN SAT” 

 

Obiective Specifice (Ob.Sp.): 

431.2.Ob.Sp.1)  Stimularea formării de parteneriate, pregătirea şi asigurarea implementării strategiilor de dezvoltare locală  

 

Obiective Operaţionale (Ob.Op.): 

431.2. Ob.Op.1) Măsura 431 urmăreşte creşterea capacităţii de implementare a strategiilor de dezvoltare locală prin: 
 

a) Construcţie instituţională la nivel local;  
b) Asigurarea resurselor umane, financiare şi tehnice pentru susţinerea activităţii Grupurilor de Acţiune Locală;  

c) Instruirea personalului Grupurilor de Acţiune Locală în vederea elaborării şi implementării strategiilor de dezvoltare 
locală; 

d) Animarea teritoriului. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 RAPORTUL CU STRATEGIA DE DEZVOLTARE – MIZA INTERVENŢIEI 

GAL „LA NOI IN SAT” nu a beneficiat de măsura 431.1 privind construcţia parteneriatului local şi pregatirea dosarului de 

candidatură, aceste activităţi realizându-se cu resurse materiale şi umane proprii, la iniţiativa partenerilor. 
 

CRITERIUL DE SELECŢIE CS3.1.2 

Obiectivele stabilite pentru implementarea planului de dezvoltare local 

(Se va obţine punctaj dacă  obiectivele/priorităţile stabilite reflectă analiza SWOT şi 

dacă există o relaţie sinergică şi complementară între obiective/priorităţi) 

Priorităţile şi obiectivele stabilite de partenerii  GAL „LA NOI IN SAT” pot fi îndeplinite 

numai cu o echipă tehnică de lucru care să materializeze aspiraţiile partenerilor şi ale 
beneficiarilor în proiecte finanţate. Măsura 432.1 pune la dispoziţia tuturor resursele materiale şi 
umane necesare desfăşurării întregii activităţi pe toată perioada n+2. 

 GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ”LA NOI IN SAT” 

îndeplineşte 
CRITERIUL DE SELECŢIE CS3.1.2 
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Tot prin măsura de funcţionare se va finanţa şi construcţia instituţională în vederea elaborării şi implementării strategiilor 

integrate, ce vor da posibilitatea actorilor din spaţiul rural, reprezentanţi ai diferitelor domenii de activitate, să conlucreze şi să 
interacţioneze în folosul comunităţilor rurale. În consecinţă, această măsură oferă GAL „LA NOI IN SAT” posibilitatea de a 
funcţiona corect, asigurându-i resurselor financiare necesare: închirierii unor locaţii, plata experţilor implicaţi în implementarea 

stategiei de dezvoltare locală, închirierea/achiziţia de echipamente de birotică şi electronice şi alte acţiuni specifice funcţionării 
GAL. 

 

 

431.2.B) Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

 

Măsura 431 este împărţită în două sub-măsuri, respectiv:  
 

- Sub-măsura 431.1 sprijină construcţia de parteneriate public-private, elaborarea strategiilor de dezvoltare locală şi 
pregătirea planului de dezvoltare locală în vederea participării la selecţie a Grupurilor de Acţiune Locală (GAL);  

 
- Sub-măsura 431.2 oferă sprijin Grupurilor de Acţiune  
 

Masura 431.2 va fi accesată după primirea notificării de selecţie din partea Autorităţii de Management şi va permite ca 
dezvoltarea teritoriilor rurale să fie programată şi coordonată de actori locali în calitate de factor decizional care vor purta 

responsabilitatea evoluţiei în timp a teritoriului vizat. Este vorba de finanţarea unor acţiuni integrate, coerente, ce conduc la 
diversificarea şi dezvoltarea economiei rurale în folosul comunităţilor.  

 

 TERITORIUL VIZAT: întreaga zonă acoperită de GAL „LA NOI IN SAT” 

 SINERGIA CU ALTE MĂSURI 

 PNDR – FEP / POP 

Este posibil ca teritoriul acoperit de un Grup de Acţiune Locală LEADER și cel acoperit de un FLAG să se suprapună total 

sau parţial, neputându-se realiza o delimitare pe criterii geografice a acestora, ambele programe reprezentând axa 4 şi având un 
mod similar de acţiune, inclusiv o componentă pentru susţinerea cheltuielilor de funcţionare (max 20% LEADER, max, 10% 
POP). 

Aceste două grupuri vor putea utiliza aceeaşi structură administrativă pentru implementarea ambelor fonduri europene. În 
aceste condiţii, costurile comune vor fi împărţite în mod proporţional şi transparent între FLAG și GAL. În toate cazurile, 

datorită posibilităţii de suprapunere geografică cu grupurile LEADER, este necesară o separare clară a instrumentelor 
financiare, după cum urmează: 

* Strategii distincte între grupuri, dar complementare (nu divergente); 
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* Parteneriate distincte – componenţa parteneriatului FLAG şi cea a GAL trebuie să fie diferită (chiar dacă anumiţi actori 

locali vor putea fi în componenţa ambelor  parteneriate). În componenţa FLAG trebuie să existe actori relevanţi ai sectorului 
pescăresc din zonă; 

* Comitete de selecţie diferite – componenţă diferită la nivelul luării deciziei de selectare a proiectelor; 

* Registre contabile, circuite financiare şi de control diferite. 
Acţiunile din instruire şi cooperare vor fi finanţate de fiecare grup FLAG / GAL în măsură direct proporţională a 

costurilor de participare.  

 ACŢIUNI ALE MĂSURII 431.2 ÎN LEGATURĂ CU ALTE MĂSURI DIN PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

Măsura 432.1 se află în strânsă legătură cu toate celelalte măsuri, întrucât reprezintă baza materială şi umană care duce la 
realizarea tuturor obiectivelor stabilite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

431.2.C) Beneficiari: 

 Tipuri de beneficiari: 

Privaţi: GAL „LA NOI IN SAT” 

 Evaluarea numărului: 1 

 

D. Precizări privind acţiunile eligibile: 

În cadrul Măsurii 431.2 se pot realiza următoarele tipuri de acţiuni, fără însă a se limita la cele enumerate, în conformitate cu 
reglementările PNDR:  

* Acţiuni imateriale (Ac.Im.): 

 Tip de acţiuni eligibile: 

 

CRITERIUL DE SELECTIE CS3.1.4 

Complementaritatea cu alte programe de dezvoltare 

(Se va obţine punctaj dacă strategia propusă de parteneriat demonstrează 

complementaritatea cu alte programe relevante  de dezvoltare cu finanţare locală, 

naţională sau europeană) 

GAL „LA NOI IN SAT” propune includerea măsurii 431.2 în complementaritate cu toate 
măsurile din Planul de Dezvoltare Locală. 

 GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ”LA NOI IN SAT” 

îndeplineşte 
CRITERIUL DE SELECŢIE CS3.1.4 
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Sub-măsura 431.2 are două componente, respectiv:  

- Componenta a – Funcţionarea Grupului de Acţiune Locală:  

431.2Ac.Im.1): Plata experţilor şi servicii de expertiză legate de implementarea strategiei de dezvoltare locală. 
 

- Componenta b – Instruirea şi animarea teritoriului după selecţia GAL:  

431.2Ac.Im.2): Studii ale zonei; 
431.2Ac.Im.3): Instruirea personalului implicat în implementarea strategiei de dezvoltare local; 

431.2Ac.Im.4):  Evenimente de promovare; 
431.2Ac.Im.5): Instruirea liderilor local. 

 

* Acţiuni materiale (Ac.M.): 

Tip de acţiuni eligibile: 

 

Componenta a) 

431.2Ac.M.1): Închirierea/achiziţia de echipamente de birotică şi electronice, precum şi a altor echipamente necesare 

pentru desfăşurarea activităţilor GAL. 
 

Prin Măsura 431.2 Cheltuieli eligibile:  

 Componenta a) 

 Ponderea cheltuielilor de funcţionare nu va depăşi 80% din totalul alocat fiecărui GAL, finanţat prin Sub-măsura 431.2.  

Următoarele categorii de cheltuieli vor fi eligibile în cadrul componentei a:  
 

Tipuri de cheltuieli pentru Cap. I:  

* Salarii şi alte tipuri de remuneraţii pentru personalul GAL – angajaţi cu contract de muncă, contract pe drepturi de autor, prestare 

servicii ca persoană fizică autorizată; Salariul brut pentru managerul GAL va fi de maxim 6 salarii minime brute pe economie pe lună 
(la data autorizării plăţii), iar pentru restul personalului angajat, salariul brut poate fi de maxim 4 salarii minime brute pe economie pe 
lună (la data autorizării plăţii). Vor fi incluse şi diurnele necesare.  

 
Tipuri de cheltuieli pentru Cap. II:  

*  Cheltuieli pentru plata chiriei sediului GAL; se vor stabili în conformitate cu preţul pieţei, dar nu mai mult de 3 euro/m2 
suprafaţă utilă;  

*  Cheltuieli pentru întreţinerea sediului GAL (curăţenie, igienizare etc.);  

* Cheltuieli pentru închirierea/achiziţia/întreţinerea de bunuri: mijloace de transport, echipamente necesare pentru desfăşurarea 
activităţilor GAL;  

*  Cheltuieli pentru achiziţia de consumabile – hârtie, tonere, birotică etc.  
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* Cheltuieli legate de comunicare (telefonie, internet, poşta şi servicii poştale etc.) şi plata utilităţilor (energie electrică, energie 

termică, alimentarea cu gaze naturale etc.);  
*  Cheltuieli pentru asigurarea transportului (transport rutier, transport feroviar, transport aerian, închirierea de autovehicule, etc.);  
*  Cheltuieli pentru participarea la activităţile reţelei naţionale şi europene de dezvoltare rurală, seminarii, etc. – transport, cazare, 

masă, diurnă etc; 
 
*Decontarea cheltuielilor de transport cu autoturismul proprietate personală se face în limita contravalorii a 7,5 litri carburant la 

100 km parcurşi pe distanţa cea mai scurtă. Cazarea se va face la hotel de maxim 3 stele; pentru cazarea la un hotel de 4 stele se vor 
deconta 50% din cheltuieli. Diurna va fi cea prevăzută de legislaţia naţională în vigoare pentru sectorul public.  

 
Tipuri de cheltuieli pentru Cap III – servicii de care va beneficia GAL şi nu deţine personal angajat cu atribuţii în realizarea 

acestora:  

*  Cheltuieli pentru servicii externalizate, legate de implementarea strategiei de dezvoltare locală – consultanţă, expertiză etc.  
*  Cheltuieli pentru servicii externalizate, pentru funcţionarea eficientă a GAL – servicii de audit, contabile, servicii informatice, 

etc.  
 
Cheltuielile eligibile vor putea fi modificate în baza ghidului solicitantului pentru măsura 431.2 şi a notificărilor Autorităţii 

de Management ori APDRP. 

 Componenta b) 

Pentru aceste activităţi, GAL – urile vor cheltui cel putin 20% din totalul sumei alocată fiecărui GAL în cadrul acestei sub-
măsuri. 

În cadrul acestei componente, nu vor fi cuprinse cheltuieli incluse în cadrul componentei a. În cazul în care GAL are personal 

angajat cu atribuţii în realizarea unor activităţi prevăzute în componenta b (ex.: animator), cheltuielile pentru remuneraţia acestuia vor 
fi cuprinse în cadrul componentei a – cap. I.  

Pentru Cap. I Cheltuieli pentru instruire – angajaţi GAL şi lideri locali:  

*  cheltuieli cu taxele / servicii de instruire;  
*  cheltuieli cu transportul - decontarea cheltuielilor de transport cu autoturismul proprietate personală se face în limita 

contravalorii a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi pe distanţa cea mai scurtă.  
*  cheltuieli de cazare;  

*  cheltuieli pentru masă;  
*  cheltuielile cu diurna (diurna va fi cea stabilită de legislaţia naţională în vigoare pentru sectorul public).  
Pentru Cap. II Cheltuielile pentru realizarea de studii ale zonei:  

*  cheltuieli pentru serviciile prestate în vederea realizării de studii la nivelul teritoriului, legate de implementarea strategiei de 
dezvoltare locală;  

Pentru Cap. III Cheltuieli pentru evenimente de promovare :  
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*  cheltuieli cu materiale informative;  

*  cheltuieli cu consumabile în cadrul acţiunilor;  
*  cheltuieli pentru închirierea de echipamente, logistică pentru derularea acţiunilor;  
*  cheltuieli pentru închirierea de spaţii adecvate pentru derularea activităţilor proiectului;  

*  cheltuieli privind asigurarea transportului pentru realizarea activităţilor din cadrul proiectului;  
*  cheltuieli privind cazarea şi masa în cadrul activităţilor proiectului;  
*  cheltuieli privind transportul, cazarea şi masa participanţilor la acţiuni de informare – promovare şi animare a teritoriului 

(seminarii, grupuri de lucru, etc.);  
Pentru Cap. IV Cheltuieli pentru furnizarea informaţiei cu privire la strategia de dezvoltare locală  

*  cheltuieli cu materiale informative (broşuri, pliante, afişe, spoturi etc.);  
*  cheltuieli cu consumabile în cadrul acţiunilor;  
*  cheltuieli pentru închirierea de echipamente, logistică pentru derularea acţiunilor;  

*  cheltuieli pentru închirierea de spaţii adecvate pentru derularea activităţilor proiectului;  
*  cheltuieli privind asigurarea transportului pentru realizarea activităţilor din cadrul proiectului;  

*  cheltuieli privind cazarea şi masa în cadrul activităţilor proiectului;  
*  cheltuieli privind transportul, cazarea şi masa participanţilor la acţiuni de informare – cu privire la strategia de dezvoltare locală 

(seminarii, grupuri de lucru, etc.);  

Pentru Cap. V Alte cheltuieli pentru animarea teritoriulu 

Nu sunt eligibile cheltuielile pentru achiziţia sau construcţia de clădiri, precum şi achiziţionarea de teren 

 

E. Finanţare: 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională): 300.000 EUR, 100% 

* Componenta a – „Funcţionarea GAL”, un procent de cel mult 80% din totalul sumei alocată GAL-ului în cadrul acestei sub-

măsuri.  
* Componenta b – „Instruirea şi animarea teritoriului după selecţia GAL” – procentul de minim 20% din totalul sumei alocată 

GAL-ului în cadrul acestei sub-măsuri. 

 
GAL-urile pot solicita plata unui avans de maxim 20% din valoarea sprijinului public aferent componentelor a şi b ale sub-

măsurii 431.2, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (2) al Regulamentului Comisiei (CE) 1974/2006. 
 

F. Indicatori de monitorizare:  

INDICATOR (In.) 

REALIZAREA INDICATORILOR DE REALIZARE / REZULTAT / IMPACT 

STABILIŢI PRIN MĂSURI 
Min 70% 
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CENTRALIZATOR PROIECTE / MASURA 
 

 

MASURA 

Nr. de 
proiecte 
prevăzute 

Cost total 
mediu  

Estimarea 
costului total pe 
măsură  

Contribuţia FEADR 
– măsură 

Contribuţia 
publică 
naţională  

Contribuţia 
privată  

 Măsura 111 - „Formare profesională, informare şi 

difuzare de cunoştinţe¨ 
1 14,200.00 € 14,200.00 € 11,360.00 € 2,840.00 € 0.00 € 

 Măsura 112 - „Instalarea tinerilor fermieri”  

10 40,000.00 € 400,000.00 € 320,000.00 € 80,000.00 € 0.00 € 

Măsura 123 - ¨Creşterea valorii adăugate a 
produselor agricole şi forestiere¨ 

6 60,000.00 € 720,000.00 € 288,000.00 € 72,000.00 € 360,000.00 € 

Măsura 141 - „Sprijinirea fermelor agricole de 
semi-subzistentă”¨ 

13 7,500.00 € 97,500.00 € 78,000.00 € 19,500.00 € 0.00 € 

Măsura 221 - Prima împădurire a terenurilor 
agricole  15 

5,000.00 € 
107,142.86 € 61,500.00 € 13,500.00 € 

32,142.86 € 

Măsura 312  ¨Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea 
de micro-întreprinderi¨ 5 50,000.00 € 294,117.65 € 200,000.00 € 50,000.00 € 44,117.65 € 

Măsura 313  ¨Încurajarea activităţilor turistice¨ 4 100,000.00 € 470,588.24 € 320,000.00 € 80,000.00 € 70,588.24 € 

Măsura 313  ¨Încurajarea activităţilor turistice¨ 6 29,050.00 € 174,300.00 € 139,440.00 € 34,860.00 € 0.00 € 

Măsura 322  ¨Renovarea, dezvoltarea satelor, 
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia 

şi populaţia rurală şi punerea în valoare a 

moştenirii rurale" 
13 50,000.00 € 650,000.00 € 520,000.00 € 130,000.00 € 0.00 € 

Măsura 421  ¨Implementarea proiectelor de 

cooperare¨ 4 32,250.00 € 208,000.00 € 103,200.00 € 25,800.00 € 0.00 € 

Măsura 421  ¨Implementarea proiectelor de 
cooperare¨ 1 79,000.00 € 79,000.00 € 63,200.00 € 15,800.00 € 0.00 € 

TOTAL 78   3,214,848.74 € 2,104,700.00 € 524,300.00 € 506,848.74 € 
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REALIZAREA PARTENERIATULUI ȘI FUNCŢIONAREA GAL-ULUI  

PARTEA A-V-A: PARTENERIATUL 

 

1. Prezentarea procesului de elaborare a dosarului de candidatură 

 

 

Parteneriatul local este o caracteristică originală și importantă a abordării LEADER. Grupului 
de Acţiune Locală îi revine sarcina de a elabora şi implementa o Strategie de Dezvoltare Locală, de a 

adopta decizii cu privire la alocarea resurselor financiare şi administrarea acestora. 
 
Grupul de Acţiune Locală LA NOI IN SAT este eficient pentru  stimularea dezvoltării 

durabile în zonă deoarece: 
 Comasează și îmbină resursele umane și financiare disponibile din sectorul public, din 

sectorul privat și din zona societății civile; 
 Atrage partenerii locali spre implicarea în proiecte colective și acțiuni multisectoriale care 

au drept scop obținerea de sinergii, o proprietate comună și masa critică necesară pentru 

ameliorarea competitivității economice în zona GAL LA NOI IN SAT; 
 Potențează dialogul și cooperarea dintre diferiți parteneri din spațiul rural care nu sunt 

obișnuiți să lucreze tot timpul împreună, reducând eventualele conflicte și înlesnind 
soluțiile negociate prin consultări și discuții; 

 Facilitează, prin interacțiunea dintre diferiți parteneri, procesul de adaptare și 

transformare din sectorul agricol (produse de calitate, lanțuri alimentare, etc), integrarea 
de preocupări de mediu, diversificarea economiei rurale și îmbunătățirea calității vieții; 

 
Principiul parteneriatului în elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală pentru Microregiunea 

LA NOI IN SAT stă la baza stabilirii unor măsuri realiste, bazate pe un larg consens, astfel încât 

utilizarea fondurilor europene pentru dezvoltare rurală să se poată realiza cu succes. Totodată, 
implicarea partenerilor şi integrarea opiniilor acestora urmăreşte şi responsabilizarea lor în procesul 

de implementare ulterioară a Strategiei de Dezvoltare Locală a Microregiunii LA NOI IN SAT. 
Dezvoltarea durabilă a zonei GAL LA NOI IN SAT are la bază procesul de elaborare și 

punere în practică a Strategiei de Dezvoltare Locală. Totuși, încrederea acordată partenerilor și 

reprezentanților acestora în procesul de elaborare a acestei strategii trebuie să fie însoțită de o 
capacitate critică, care să analizeze premiza de la care se pornește (analiza diagnostic), progresul 

înregistrat și constrângerile întâmpinate. 
Această capacitate critică a fost obținută de partenerii GAL LA NOI IN SAT prin 

consultarea actorilor locali, care a fost realizată prin: 

 

Implicarea entităților interesate în pregătirea Planului Local de Dezvoltare  

 

Diseminarea progresului întregistrat și a constrângerilor întâmpinate  

 

 

 

Actvitățile de consultare care au fost înterprinse sunt prezentate, în ordine cronologică, în tabelul 

de mai jos: 
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DATA și locul 

desfășurării 

METODE DE 

CONSULTARE 

SCOPUL Documente 

Justificative 

Observații 

17 noiembrie 2011 

Primăria Dobretu 

Comitet al 

cetățenilor 
Stabilirea etapelor de elaborare a Planului de 

dezvoltare locală; 

Conținutul acestora; 

Rezultatele așteptate; 

Principiile, modalitățile și calendarul de lucru;  

Identificarea factorilor relevanți și a 

parteneriatelor necesare în vederea realizării unui 

Plan de Dezvoltare Locală; 

Nivelele de colaborare și parteneriat local, 

județean, regional, național și european; 

Nevoile parteneriatului privind cooptarea de 

experți 

Formarea echipei locale (identificarea si 

stabilirea structurii de lucru pe nivele, factori de 

decizie, echipa tehnica, factori consultativi, grupuri 

reprezentative, mijloacele de comunicare in masa 

etc.); 

Modalități de diseminare (consultarea populației, 

mijloace de comunicare în mass media, website, 

broșuri, întâlniri, etc). 

Conștientizarea actorilor locali și a teritoriilor. 

Minută (Anexa 

V1) 

Prezentare 

(Anexa V2) 

Întâlnirea a vizat locuitorii microregiunii și factori 

interesați din afara microregiunii. 

În cadrul întâlnirii a fost prezentat programul 

LEADER 

30 noiembrie 2011 

Primăria Dobretu, Județul 

Olt 

Grup de lucru 

Prima întâlnire a 

Grupului de lucru 

Colectarea si structurarea datelor privind 

teritoriul; 

Analiza datelor; 

Elaborarea analizelor (SWOT, analiza 

diagnostic) 

Proces verbal 

Grup de lucru 

(Anexa V3) 

 

Grupul de lucru a vizat în principal membrii GAL 

Localitățile: Barza, 

Bobicesti, Ganeasa, Oboga, 

Baldovinesti, Gavanesti, 

Dobretu, Calui, Iancu Jianu, 

Morunglav, Plesoiu, 

Chestionar  

 

Consultarea cetățenilor privind oportunităţile şi 

restricţiile privind dezvoltarea teritoriului şi care ar fi 

domeniile care ar trebui rezolvate cu prioritate. 

 

Chestionare 

completate 

(Anexa V4) 

 

In vederea realizarii analizei diagnostic a 

microzonei LANOI IN SAT 2012, au fost distribuite 

chestionare pentru consultarea actorilor locali. Acestia 

au fost contactați de către reprezentanții primăriei 

Comunei Dobretu, partenerul coordonator al GAL LA 
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Vulpeni, Voineasa (Olt) şi 

comuna Murgasi (Dolj) 

NOI IN SAT 

DADR Olt Discuții 

reprezentanți 

DADR Olt 

Diseminarea pliantelor și afișelor Fotografii 

(Anexa V5) 

 

 Chestionar Cunoas terea experien tei in programe 

asemanatoare de cooperare, buna administrare a 

proiectelor finantate de la bugetul de stat sau de la 

UE  

Chestionare 

Completate 

(Anexa V6) 

Actorii locali au fost contactați de către 

reprezentanții primăriei Comunei Dobretu, partenerul 

coordonator al GAL LA NOI IN SAT 

10 februarie 2012, 

Primaria Dobretu 

Intalnire/forum In taln ire cu  t inerii de pe terito riu l Gal LA NOI 

IN SAT   

Minuta (Anexa 

V7) 

Prezentare 

(Anexa V2) 

 

14 martie 2012 

Primăria Bobicesti, Județul 

Olt 

Grup de lucru 

A doua întâlnire a 

grupului de lucru  

Formularea viziunii de dezvoltare si stabilirea 

obiectivelor strategice majore, 

 

Elaborarea de versiuni pentru viziunea de 

dezvoltare; 

 

Analiza factorilor cheie (factori instituţionali, 

organizaţionali, a comunităţii, privind interesul si 

capacitatea in implementarea strategiei); 

 

Analiza reglementărilor locale, naţionale şi 

europene (cu privire la facilitarea implementării 

strategiei de dezvoltare, propuneri de abordare a 

instrumentelor, a masurilor necesare pentru 

implementarea strategiei); 

 

Proces verbal 

Grup de lucru 

(Anexa V8) 

 

Grupul de lucru a vizat în principal membrii GAL 

23 martie 2012 

Primăria Dobretu, judetul 

Olt 

Consultare cu 

sprijinul liderilor 

locali de opinie  

 

Analiza diagnostic – prezentarea prioritatilor 

identificate prin analiza SWOT 

Minută (Anexa 

V9) 

 

 

23 martie 2012 

Primăria Dobretu 

Focus-group 
- Prezentarea altor prioritati pentru zona GAL LA 

NOI IN SAT 

Minută (Anexa 

V9) 

 

A fost organizat un Focus-grup pentru consultarea 

locuitorilor din zona GAL LA NOI IN SAT cu privire 

la analiza SWOT si la corelarea dintre intarirea 

punctelor tari, atenuarea punctelor slabe si diminuarea 

amenintarilor identificate 

27 martie 2012 

Primăria Dobretu, Jud Olt 

Comitet al 

comunității  

Consultarea cu privire la organizarea si 

functionarea GAL 
Minuta (Anexa  
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 V10) 

2 aprilie 2012 Muzeu 

Corabia 
EXPOZITIE 

Expunerea pliantelor si afiselor 

 
Fotografii 

(Anexa V11) 

 

 
Chestionar  

 

Consultarea cetatenilor privind utilitatea pe care 

o acordă fiecărei măsuri din cele prezentate, prin 

raportarea acestora la teritoriu. 

Chestionare 

completate 

(Anexa V12) 

Actorii locali au fost contactați de către 

reprezentanții primăriei Comunei Dobretu, partenerul 

coordonator al GAL LA NOI IN SAT 

11 aprilie 2012 

Primăria Dobretu, Județul 

Olt 

Grup de lucru 

A treia întâlnire a 

grupului de lucru 

Diseminarea rezultatelor analizelor şi a 

consultării cetăţenilor privind viziunea de dezvoltare 

prin chestionare, întâlniri,etc. (rezultatele consultării 

se vor valida in selectarea variantei finale a 

formulării viziunii si a obiectivelor strategice majore 

aferente); 

Detalierea obiectivelor strategiei propuse in sub-

obiective – pe baza scheletului iniţial (viziune si 

obiective strategice majore) se vor detalia sub-

obiectivele; 

Analiza resurselor necesare si disponibile in 

vederea implementării strategiei (umane, 

instituţionale, de organizare, de reglementare, de 

teren, financiare - propuneri de abordare a articularii 

resurselor in vederea implementării strategiei);  

Elaborarea sistemului de monitorizare, evaluare 

si control a procesului de implementare a strategiei 

(pachetul de indicatori aferent obiectivelor, sub-

obiectivelor, programelor si proiectelor, sisteme de 

baze de date disponibile la nivel local, sisteme de 

luare a deciziilor in parteneriat privind 

implementarea strategiei); 

 

Prioritizarea proiectelor si elaborarea unui plan 

de acţiune pentru implementarea strategiei);  

Proces verbal 

Grup de lucru 

(Anexa V13) 

 

Grupul de lucru a vizat în principal membrii GAL 

Localitățile: Barza, 

Bobicesti, Ganeasa, Oboga, 

Baldovinesti, Gavanesti, 

Dobretu, Calui, Iancu Jianu, 

Morunglav, Plesoiu, 

Vulpeni, Voineasa (Olt) şi 

comuna Murgasi (Dolj) 

Discuții cu 

cetățenii  

Diseminarea pliantelor Fotografii 

(Anexa V14) 
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CRITERII DE SELECTIE – CS3: Strategie 

Eficienţa dispoziţiilor privind consultarea partenerilor locali în elaborarea strategiei 

de dezvoltare locală 

 

 Metode de consultare utilizate de parteneriate: 

 
 Chestionare adresate actorilor locali;  

- Anexa V.6 „Chestionar pentru cun o asterea experientei in programe asemanatoare de cooperare, buna administrare a 
proiectelor finantate de la bugetul de stat sau de la UE” 

- Anexa V.4  „Chestionar pentru consultarea cetățenilor privind oportunitățile și restricțiile privind dezvoltarea teritoriului  și 

care ar fi domeniile care ar trebui rezolvate cu prioritate” 
- Anexa V.12 „Chestionar pentru consultarea cetatenilor privind utilitatea pe care o acordă fiecărei măsuri din cele 

prezentate, prin raportarea acestora la teritoriu. 
         Întâlniri/forumuri; 

- Anexa V.7 „Minuta intalnire cu tinerii” 

 Grupuri de lucru/focus grupuri, 
- Anexa V.9 „Minuta Focus Grup” 
- Anexa V.3, Anexa V.8, Anexa V.13 „Procese verbale intalniri Grup de lucru”  

 Expoziţii  la nivel local; 
- Anexa V.11 „Fotografii – expozitie Muzeul din Corabia” 

 Consultări cu sprijinul liderilor locali de opinie;  
- Anexa V.9 „Minuta consultare cu sprijinul liderilor locali de opinie ”  

 Comitete  ale  cetăţenilor; 
- Anexa V.1 „Minuta Comitetul cetatenilor din data de 17 noiembrie 2012”  

 Comitete  locale  ale  comunităţii;  
- Anexa V.10 „Minuta Comitet local al comunitatii” 

 

 GRUPUL de Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT” 
îndeplineşte 

CRITERIILE DE SELECŢIE CS 3.1.8 
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Principalele etape care au fost parcurse în vederea elaborării Planului de Dezvoltare Locală al GAL 
LA NOI IN SAT au avut la bază prevederile Ghidului Solicitantului pentru participarea la selecția 
Grupurilor de Acțiune Locală: 

1. Căutarea liderului (reprezentantului). În urma documentării realizate de către liderii locali, s-a 

identificat oportunitatea Axei LEADER pentru dezvoltarea zonelor rurale. În timpul unei întâlniri 

la care au pariticipat primarii comunelor din zonă, reprezentanți ai mediului privat (societăți 

comerciale) și reprezentanți ai societății civile (ONG-uri), Primaria Dobretu a fost desemnată lider 

de parteneriat. Odată cu această desemnare domnul Marian Radu a preluat coordonarea procesului 

de elaborare a Planului de Dezvoltare Locală. 

2. O analiză sumară (localizare geografică, tipuri de localități – orașe, comune, sate, număr de 

locuitori etc.) a localităților cuprinse în teritoriul vizat pentru viitorul potențial GAL. In această 

etapă s-a realizat un audit al zonei vizate pentru a delimita teritoriul Grupului de Acțiune Locală 

astfel încât acesta să corespundă criteriilor de eligibilitate stabilite în Ghidul Solicitantului: 

coerența teritorială, includerea unui singur oraș, 17% din populatie din orașele mici, etc. A fost 

organizat un comitet al cetățenilor (a se vedea Minuta – Anexa V.1) în cadrul căreia a fost 

realizată o prezentare care a urmarit in principal furnizarea de informatii despre programul 

LEADER, beneficiile locale ce pot fi obtinute prin accesarea acestui program, etc. (a se vedea 

prezentarea atașată susținută de domnul Marian Radu – Anexa V.2). In urma acestei prezentari au 

fost identificate următoarele localități: Barza, Bobicesti, Ganeasa, Oboga, Baldovinesti, Gavanesti, 

Dobretu, Calui, Iancu Jianu, Morunglav, Plesoiu, Vulpeni, Voineasa (Olt) şi comuna Murgasi 

(Dolj) 

 

Consultările realizate în această întâlnire a avut drept scop: 

- Stabilirea etapelor de elaborare a Planului de dezvoltare locală; 

- Conținutul acestora; 

- Rezultatele așteptate; 

- Principiile, modalitățile și calendarul de lucru; 

- Identificarea factorilor relevanți și a parteneriatelor necesare în vederea realizării unui 

Plan de Dezvoltare Locală; 

- Nivelele de colaborare și parteneriat local, județean, regional, național și european; 

- Nevoile parteneriatului privind cooptarea de experți 

- Conștientizarea actorilor locali și a teritoriilor. 

- Modalități de diseminare (consultarea populației, mijloace de comunicare în mass media, 

website, brușuri, întâlniri, etc) 

- Formarea echipei locale (identificarea si stabilirea structurii de lucru pe nivele, factori de 

decizie, echipa tehnica, factori consultativi, grupuri reprezentative, mijloacele de 

comunicare in masa etc.); 

- Modalitati de diseminare (consultarea populației, mijloace de comunicare în 

mass media, website, broșuri, întâlniri, etc). 

- Conștientizarea actorilor locali și a teritoriilor 
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3. Identificarea persoanelor-resursă. Au fost identificate persoanele cu cunoștințe aprofundate cu 

privire la teritoriul desemnat pentru constituirea Grupului de Acțiune Locală (GAL) dar și cu 

abilități de animare deosebit de importante în procesul colaborativ de elaborare a Planului de 

Dezvoltare Locală. Persoanele –resursă au fost selectate de reprezentanții Primariei Dobretu, 

beneficiind de îndrumarea și sprijinul domnului Constantin Avrentie -  reprezentantul AM PNDR 

Olt din cadrul Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (DADR) Olt, și al reprezentanților 

din celelalte localități componente ale GAL LA NOI IN SAT. 

Au fost identificate persoane  resursă atât în interiorul grupului cât și în afara lui. Astfel, dintre 

partenerii grupului au fost identificate persoanele cu competențe în implementarea programului 

LEADER 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

4. Pregatirea  materialelor de prezentare a programului LEADER  în vederea prezentării în 

cadrul întâlnirilor ce au avut loc la inițiativa reprezentantului în prezența reprezentantului DADR 

Olt. 

5. Organizarea grupurilor de lucru (combinarea competențelor) și adunarea acestora în diferite 

întâlniri. Pentru înființarea Grupului de Acțiune Locală și pentru elaborarea Planului de 

CRITERII DE SELECŢIE – CS3: Strategie 

Eficienţa dispoziţiilor privind consultarea partenerilor locali în 

elaborarea strategiei de dezvoltare locală 

Consultarea actorilor va trebui să cuprindă: 

 Implicarea entităţilor interesate în pregătirea Planului Local de Dezvoltare  

 Diseminarea progresului înregistrat şi a constrângerilor întâmpinate 
Implicarea entităţilor interesate în pregătirea Planului Local de Dezvoltare  

 Chestionare adresate actorilor locali;  
- Anexa V.6 „Chestionar pentru cun o asterea experientei in programe asemanatoare de cooperare, buna administrare a 

proiectelor finantate de la bugetul de stat sau de la UE” 
- Anexa V.4  „Chestionar pentru consultarea cetățenilor privind oportunitățile și restricțiile privind dezvoltarea teritoriului și 

care ar fi domeniile care ar trebui rezolvate cu prioritate” 

- Anexa V.12 „Chestionar pentru consultarea cetatenilor privind utilitatea pe care o acordă fiecărei măsuri din cele 

prezentate, prin raportarea acestora la teritoriu. 
         Întâlniri/forumuri; 

- Anexa V.7 „Minuta intalnire schimb de experienta” 

 Grupuri de lucru/focus grupuri, 
- Anexa V.9 „Minuta Focus Grup” 
- Anexa V.3, Anexa V.8, Anexa V.13 „Procese verbale intalniri Grup de lucru”  

 Expoziţii  la nivel local; 
- Anexa V.11 „Fotografii – expozitie Muzeul din Corabia” 

 Consultări cu sprijinul liderilor locali de opinie;  
- Anexa V.9 „Minuta consultare cu sprijinul liderilor locali de opinie ” 

 Comitete  ale  cetăţenilor; 
- Anexa V.1 „Minuta Comitetul cetatenilor din data de 17 decembrie 2012”  

Diseminarea progresului înregistrat și  a constrângerilor întâmpinate  

 Grupuri de lucru/focus grupuri, 
- Anexa V.9 „Focus Grup -Minuta consultare cu sprijinul liderilor locali de opinie ” 
- Anexa V.3, Anexa V.8, Anexa V.13 „Procese verbale intalniri Grup de lucru”  

 Comitete  locale  ale  comunităţii;  
- Anexa V.10 „Minuta Comitet local al comunitatii” 

 GRUPUL de Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT” 
îndeplineşte 

CRITERIILE DE SELECŢIE CS 3.1.8 
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Dezvoltare Locală au fost constituite mai multe grupuri de lucru în funcție de tematica 

deliberărilor.  

 

Astfel, au fost organizate și desfășurate trei întâlniri în care s-au derulat activități în grupuri de 

lucru, rezultatele fiind apoi prezentate în plen, în conformitate cu  prevederile Ghidului 

Solicitantului: 

 

Prima întâlnire a fost organizată în data de 30 noiembrie 2011 la sediul Primariei Dobretu (a se vedea 

procesul verbal atașat – Anexa V.3 și a avut ca obiective: 

A) Prezentarea diagnosticului pe teme; 
B) Dezbateri, schimburi şi aport de idei noi; 

C) Informaţii suplimentare: evaluare și planificare. 
 

a) Prezentarea diagnosticului pe temă (teme): 

 
Domnul Viorel Calugaru, specialist în realizarea de analize diagnostic în zona rurală în cadrul 

multiplelor proiecte iniţiate şi desfăşurate de organizaţiile din zonă, face o scurtă introducere privind 
temele avute în lucru de fiecare grup, în funcţie de specializările partenerilor şi de experienţa de lucru la 

nivel sectorial.  
Au fost dezbătute astfel, rând pe rând, toate punctele importante cuprinse în cadrul Analizei Diagnostic 

din cadrul Planului de Dezvoltare Locală (PDL): 

 

TEMA 1 - Prezentarea geografică şi fizică 

Aspecte analizate: 
Au fost prezentate principalele caracteristici geografice: 

 amplasarea  teritoriului, incluzând harţi pentru identificarea teritoriului  

 relief  

 climă   

 soluri 

 resursele naturale  

 vegetaţia  

 

TEMA 2 - Populaţie – demografie 

Aspecte analizate: 

 informaţii privind comunităţile: Barza, Bobicesti, Ganeasa, Oboga, Baldovinesti, Gavanesti, 

Dobretu, Calui, Iancu Jianu, Morunglav, Plesoiu, Vulpeni, Voineasa (Olt) şi comuna Murgasi 

(Dolj).   

 tendinţele demografice: îmbătrânire-întinerire, exod rural, etc., prezentate sub forma tabelară. 

 

TEMA 3 - Patrimoniu de mediu 

Aspecte analizate: 

 patrimoniul natural (relief, geologie, biodiversitate, râuri sau lacuri, arii naturale protejate etc); 

 principalele elemente prezentate ale patrimoniului de mediu: suprafaţă, altitudine, etc; 
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 potenţialul patrimoniului de mediu pentru economia comunităţii locale; 

 aspectele ce pot conduce la o identitate locală; 

 posibilităţile de susţinere a mediului. 

 

TEMA 4 - Patrimoniu arhitectural şi cultural 

Aspecte analizate: 

 biserici şi mănăstiri; 

 case memoriale; 

 meşteşuguri specifice (pictură pe sticlă, cojocărit, port specific etc.); 

 herghelii de cai relevante (specifice); 

 tipuri de turism practicate (turism de agrement şi odihnă, alpinism, turism cultural şi religios, 

turism piscicol, turism ecvestru, cicloturism, agroturism etc.). 

 obiceiuri locale etc. 

 

TEMA 5 - Economia locală 

Aspecte analizate: 

 agricultură 

 industrie – IMM – Micro-întreprinderi 

 comerţ şi sector de servicii 

 servicii şi infrastructuri medico-sociale 

 echipamente prezente sau accesibilitate 

 activităţi sociale şi instituţii locale 

 bilanţul politicilor întreprinse în teritoriu 

 elemente complementare privind prezentarea teritoriului 

 

Schimburi şi aport de idei noi: 

 
În urma realizării prezentărilor, domnul Marian Radu, primar al localităţii Dobretu şi gazdă a întâlnirii 

a invitat partenerii la discuţii, notând sugestiile şi opiniile divergente pentru a căuta ulterior soluţii. 
Sunt dezbătute o serie de aspecte referitoare la: 

 
Bilanţul politicilor întreprinse în teritoriul GRUPUL DE ACTIUNE LOCALÃ „La noi în sat”, prezentându-

se proiectele de cooperare întreprinse în cadrul Taberei de Pictură şi Concursului de Pian, ambele 

evenimente angrenând comunităţile vecine localităţii Dobretu, cu invitaţi internaţionali. Sunt discutate o 
serie de probleme comune de infrastructură, de promovare a zonei şi de continuare a evenimentelor 

iniţiate ori aflate în stadiul de proiect în cadrul ONG ¨Renaştem împreună¨. 
În cadrul activităţii economice a zonei, este pusa în discuţie activitatea Grupului de Producători 

¨Legumicola Plesoiu¨, singurul grup autorizat de MADR în cadrul judeţului Olt. Este prezentată 

activitatea acestuia şi sunt discutate direcţiile de dezvoltare pe care gruparea agrícolă le poate avea în mod 
pozitiv şi eficient asupra organizării teritoriului. Este propusă o acţiune de consultare sectorială a 

cooperativelor agricole, potenţiale de grupuri de producători în următorii ani. 
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Cu privire la serviciile şi infrastructura medico – socială sunt discutate idei de proiecte care ar putea fi 
realizate în cadrul măsurii 322 prin înfiinţarea de micro - întreprinderi şi modernizarea cabinetelor 
medicale din localităţile, pornind de la exemplul doamnei medic primar Roxana Parveci din comuna 

Vulpeni: Dobretu, Calui, Iancu Jianu, Voineasa. 
Sectorul serviciilor este analizat din perspectiva dezvoltării comerţului în ultimii ani, dar ramane înca 

deficitar la nivel terţiar. 
Patrimoniul cultural depăşeşte discuţia renovării căminelor culturale şi sunt reliefate o serie de aspecte 

ale patrimoniului imaterial, cu accent pe tradiţii şi obiceiuri care trebuie păstrate şi transmise generaţiilor 

viitoare. Reprezentanţii grupării ¨Dacia Edenica¨ îşi prezintă propunerile de proiecte şi de valorificare a 
patrimoniului istoric. 

Aspectele de mediu şi modul în care comunităţile locale pot contribui la protejarea zonelor naturale şi 
declarate sit Natura 2000 (Pădurea Sarului şi Valea Oltetului sunt aduse în discuţie de către ONG ¨Spirit 
Dobretan¨. 

Reprezentantul minorităţilor rrome din partea organizaţiei non-profit de la Iancu Jianu – Humanity 
Rom - propune o serie de iniţiative pentru angrenarea comunităţii şi integrarea acestora în activităti 

constructive pentru pastrarea spiritului local. Alături de aceştia, domnul Ionel Stan, reprezentant al cultei 
baptiste din comuna Vulpeni, îşi exprimă disponibilitatea de a susţine iniţiativele ambelor comunităţi şi de 
a colabora în cadrul proiectelor ce se vor realiza. 

 
Căutarea de eventuale informaţii suplimentare: 

 
Punctele deficitare ale analizei diagnostic au fost identificate ca fiind : 
Bilanţul politicilor de dezvoltare în teritoriu – fiecare reprezentant al comunităţii din care face parte şi-

a asumat sarcina de a furniza informaţii mai detaliate privind acţiunile întreprinse, dat fiind ca ele nu sunt 
disponibile via web. În acest sens, a fost întocmit un chestionar pentru aleşii locali unde aceştia să poată 
menţiona în mod omogen proiectele întreprinse.  

Datele statistice obţinute sunt incomplete, urmând o iniţiere a unor discuţii cu reprezentanţii 
serviciilor de statistică. 

 Hărţile realizate pentru conturarea teritoriului nu evidenţiază conturul administrativ teritorial al 
localităţii şi implicit, coerenţa teritorială a GRUPUL DE ACTIUNE LOCALÃ „La noi în sat”, 
urmând a fi refăcute de grupul de lucru aferent. 

 Sursele de informare adaugate celor existente sunt: INS, APM Olt, Romsilva, MADR, Natura 

2000, Direcţia de Urbanism Slatina, s.a. 

Consultările realizate în această întâlnire a avut drept scop: 

Colectarea si structurarea datelor privind teritoriul; 

Analiza datelor; 

Elaborarea analizelor (SWOT, analiza diagnostic) 

 
Cea de-a doua întâlnire a fost organizată în data de 14 martie 2012 la sediul Primariei Bobicesti (a se 

vedea procesul verbal atașat – Anexa V.8) și a avut ca obiective: 
 

a) Stabilirea principalelor actiuni ce urmeaza a se desfasura in continuare. 
b) Formalizarea si structurarea propunerilor, urmata de o intalnire cu AM judetean pentru identificarea 

masurilor din cadrul PNDR, adaptate actiunilor prevazute. 

 

a) Stabilirea principalelor acţiuni ce urmează a se desfaşura în continuare. 
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Domnul Marian Radu, responsabil de coordonarea discuţiilor, concluzionează în urma 
consultării partenerilor acţiunile importante pentru perioada urmatoare : 

 

 Stabilirea principalelor acţiuni ce urmează a se desfăşura în continuare: 

 

ACTIUNEA 1 - Prezentarea actiunilor culturale realizate in teritoriu la comuna Dobretu cu participari 
internationale si extragerea concluziilor aferente privind cooperarea transnationala. 

ACTIUNEA 2 – Consultarea cooperativelor agricole si a agentilor economici din sector in stransa 

legatura cu sectorul silvic pentru formalizarea directiilor comune de lucru. 
ACTIUNEA 3 – Solicitarea de CV-uri si portofolii de proiecte partenerilor pentru realizarea 

prezentarii resurselor umane care vor sustine o implementare eficienta in cadrul activitatii de lucru. 
ACTIUNEA 4 - Prezentarea resurselor materiale de care dispune grupul. 
ACTIUNEA 5 – Studierea solutiilor avute in vedere pentru sustinerea cofinantarii si a angajamentelor 

partenerilor, alaturi de alte solutii externe. 
ACTIUNEA 6 – Verificare criterii de selectie si eligibilitate pentru intocmirea dosarului de 

candidatura. 
 
Formalizarea şi structurarea propunerilor, urmată de o întalnire cu AM judeţean pentru identificarea 

măsurilor din cadrul PNDR, adaptate acţiunilor prevăzute. 
Dupa prezentarea analizelor SWOT realizate de către domnul Marian Leanca, partenerii GRUPULUI 

DE ACTIUNE LOCALÃ „La noi în sat” au formulat propuneri de acţiuni ale caror forme structurate se 
regăsesc mai jos: 

Acţiuni de formare profesională adresate reprzentanţilor sectorului agricol care să vizeze 

îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe şi consolidarea direcţiei de activitate a grupului de producători şi a 
cooperativelor agricole. 

Iniţiative pentru înca înfiinţarea unui grup de producători pentru a consolida activitatea celui existent. 

Valorificarea produselor agroalimentare şi a spaţiilor de depozitare, precum şi deschiderea a noi canale de 
distribuţie a legumelor. 

Crearea de microîntreprinderi noi, IMM-uri cu servicii pentru zona rurală. 
Consolidarea acţiunilor culturale şi a serviciilor pentru populaţie. 
Iniţierea unor noi acţiuni culturale şi activităţi de cooperare internaţională. 

 
În urma discuţiei avute şi a prezentării sumare a propunerilor de proiecte, au rezultat urmatoarele 

măsuri care vor fi prezentate partenerilor de lucru în vederea discuţiilor şi în ultimă instanţă, pentru 
aprobare: 

111: „Formare profesională, informare şi difuzare de cunostinţe¨ 

123: ¨Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere¨ 
142: ¨Înfiinţarea grupurilor de producătorï  

312: ¨Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi¨ 
322: ¨Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia 

rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale" 

 421: ¨Implementarea proiectelor de cooperare¨ 

 

Consultările realizate în această întâlnire a avut drept scop: 

 Formularea viziunii de dezvoltare si stabilirea obiectivelor strategice majore, 

 Elaborarea de versiuni pentru viziunea de dezvoltare; 
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 Analiza factorilor cheie (factori instituţionali, organizaţionali, a comunităţii, privind 

interesul si capacitatea in implementarea strategiei); 

 Analiza reglementărilor locale, naţionale şi europene (cu privire la facilitarea implementării 

strategiei de dezvoltare, propuneri de abordare a instrumentelor, a masurilor necesare 

pentru implementarea strategiei) 

Cea de-a treia întâlnire a fost organizată în data de 11 aprilie 2012 la sediul Primariei Dobretu ( a se 
vedea procesul verbal atașat – Anexa V.13) și a avut ca obiective: 

A) Validarea strategiei, a propunerilor şi a alegerii organizării acţiunilor. 

B) Prezentarea concluziilor lucrărilor în faţa reprezentanţilor localităţilor din teritoriu şi a celorlalţi 
parteneri esenţiali ai teritoriului, apoi oficializarea parteneriatului printr-un comitet de selecţie provizoriu. 

C) Elaborarea candidaturii şi rediscutarea acesteia cu reprezentanţii AM judeţean. 
D) Validarea dosarului de candidatura final de către parteneri. 
 

a) Validarea strategiei, a propunerilor şi a alegerii organizării acţiunilor: 
 

Membrii parteneriatului prezenţi la întâlnirea de azi, au asistat la prezentarea punctelor esenţiale ale 
Planului de Dezvoltare Locală şi, în urma unor propuneri succinte, s-a trecut la validarea documentului 
care reprezintă vointa partenerilor.  

 
b) Prezentarea concluziilor lucrărilor în faţa reprezentanţilor localităţilor din teritoriu şi a celorlalţi 

parteneri esenţiali ai teritoriului, apoi oficializarea parteneriatului, de pildă, printr-un comitet de 
selecţie provizoriu: 

 

Domnul Marian Leanca, prezintă partenerilor GRUPULUI DE ACTIUNE LOCALÃ „La noi în sat” 

principalele concluzii vizate de strategie pentru cele trei direcţii principale: 

 Cultura şi patrimoniu: acţiuni pentru animarea tinerilor în păstrarea identităţii zonei, pentru 
transmiterea obiceiurilor şi tradiţiilor, stimularea cooperării şi conservarea monumentelor din 
teritoriu. 

 Valorificarea producţiei agricole şi organizarea unui sector puternic al grupurilor de 

producători orientat către o producţie ecologică şi o valoare adaugată a produselor prin 
transformarea acestora, formarea agriculturilor şi stabilirea unor standarde de calitate. 

 Servicii pentru populaţia din zona rurală: pe de o parte acţiuni promovate de autorităţile 
publice implícate, iar pe de altă parte stimularea sectorului privat pentru înfiinţarea de IMM-
uri, includerea femeilor în viata activă şi stoparea migraţiei tinerilor din teritoriul vizat. 

Validarea strategiei şi conturarea în acest punct de colabore a principalelor direcţii de 

dezvoltare a creat condiţii favorabile pentru oficializarea parteneriatului GRUPULUI DE ACTIUNE 

LOCALÃ „La noi în sat” şi stabilirea unui comitet de selecţie provizoriu, format din membri ai 
sectorului privat şi public. 

 
c) Elaborarea candidaturii şi rediscutarea acesteia cu reprezentanţii AM judeţean. 

Urmare a discuţiei anterioare când au fost stabilite măsurile care concretizează propunerile de acţiuni 
ale partenerilor, la această întâlnire în cadrul AM  (OLT) au fost verificate aspectele importante ale 
Planului de Dezvoltare Locală care ţin de: cheltuieli eligibile, bugetare, corelarea obiectivelor de 

dezvoltare cu politicile complementare din teritoriu pentru evitarea dublei finanţări, măsuri pentru 
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evitarea conflictelor de interese şi proceduri de vot în cadrul Adunării Generale şi Comitetului Director, 
precum şi criterii de evaluare locală a proiectelor.  

A fost făcut un bilanţ simulativ al punctajului obţinut de dosarul de candidatură şi au fost făcute 

sugestii pentru ultímele acţiuni de prezentare formală a acestuia în strânsă legatură cu criteriile de 
conformitate specificate de Ghidul Solicitantului. 

 
d) Validarea dosarului de candidatură final de către parteneri. 
În urma acceptării sugestiilor propuse la punctele anterioare, partenerii au validat dosarul de 

candidatură ce va fi prezentat în numele GRUPULUI DE ACTIUNE LOCALÃ „La noi în sat”. 
 

Consultările realizate în această întâlnire a avut drept scop: 

 Diseminarea rezultatelor analizelor şi a consultării cetăţenilor privind viziunea de 

dezvoltare prin chestionare, întâlniri,etc. (rezultatele consultării se vor valida in selectarea 

variantei finale a formulării viziunii si a obiectivelor strategice majore aferente); 

 Detalierea obiectivelor strategiei propuse in sub-obiective – pe baza scheletului iniţial 

(viziune si obiective strategice majore) se vor detalia sub-obiectivele; 

 Analiza resurselor necesare si disponibile in vederea implementării strategiei (umane, 

instituţionale, de organizare, de reglementare, de teren, financiare - propuneri de abordare 

a articularii resurselor in vederea implementării strategiei); 

 Elaborarea sistemului de monitorizare, evaluare si control a procesului de implementare a 

strategiei (pachetul de indicatori aferent obiectivelor, sub-obiectivelor, programelor si 

proiectelor, sisteme de baze de date disponibile la nivel local, sisteme de luare a deciziilor in 

parteneriat privind implementarea strategiei); 

 Prioritizarea proiectelor si elaborarea unui plan de acţiune pentru implementarea 

strategiei); 

Consultarea populatiei localitatilor componente ale Grupului de Actiune Locala a constituit un 

element esential in conturarea Strategiei de Dezvoltare Locala. Pe parcursul procesului de elaborare a 
atrategiei au fost aplicate trei chestionare diferite care au avut obiective distincte: 

 

Chestionarul I (Anexa V.4) - privind oportunităţile şi restricţiile privind dezvoltarea teritoriului GAL 
LA NOI IN SAT şi domeniile care ar trebui rezolvate cu prioritate 

 

Chestionarul II (Anexa V.6) – pentru cunoasterea experientei partenerilor in programe asemanatoare 

de cooperare, buna administrare a proiectelor finantate de la bugetul de stat sau de la UE. 
 

Chestionarul III (Anexa V.12) – privind utilitatea măsurilor prin raportarea acestora la teritoriul LA 

NOI IN SAT 2012 
 

In urma centralizarii si analizarii raspunsurilor primite la chestionarelor prezentate mai sus, au rezultat 
următoarele: 

 

Chestionarul I  (Anexa V.4) - privind oportunităţile şi restricţiile privind dezvoltarea teritoriului 
GAL LA NOI IN SAT şi domeniile care ar trebui rezolvate cu prioritate 
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1. Cele mai importante resurse care ar putea contribui la dezvoltarea microzonei au fost 
considerate resursele cultural-istorice (tradiţii - monumente de arhitectură - situri arheologice), care au 
obținut 30 de puncte. Acestea sunt urmate de resursele naturale (solul - pădurile -  apele   - flora şi fauna  

- peisajele  -  minereurile) cu 29 de puncte, de  resursele sociale (asocierea –cooperarea – organizarea) cu 
25 de puncte si de resursele umane  (populaţia apta de munca - tinerii  - femeile) cu 23 de puncte. Pe 

ultimul loc s-au clasat resursele capitale (infrastructura rutieră - infrastructura tehnico-edilitara - 
comunicaţii) cu 13 puncte.  

 

 
Elaborare proprie in baza rezultatelor chestionarelor din anexa V.4  

 
 
             Din punctul de vedere al frecvenței cu care a fost considerată cea mai importantă resursă, 

după cum reiese din graficul de mai jos, resursele cultural-istorice au fost considerate cele mai 
importante de 35% dintre respondenți fiind urmate de resursele sociale (25%), resursele umane (15%) și 

resursele naturale (15%). Resursele capitale au fost considerate ca fiind cele mai importante numai de 
10% dintre respondenți. 

 

 

 
Elaborare proprie in baza rezultatelor chestionarelor din anexa V.4  
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2. Cea mai importanta direcție de dezvoltare pentru microregiunea LA NOI IN SAT a fost 
asociata cu turismul (27 de puncte). Aceasta a fost urmata de servicii și industria și meșteșugurile aflate la 
egalitate cu căte 22 de puncte. Agricultura este foarte aproape de top, cu 21 de puncte. Mai putin 

importante au fost considerate silvicultura și piscicultura, cu câte 6 puncte fiecare.  
 

 
Elaborare proprie in baza rezultatelor chestionarelor din anexa V.4  

 

 
Elaborare proprie in baza rezultatelor chestionarelor din anexa V.4  

 
Din punctul de vedere al frecvenței atribuirii importanței maxime, după cum se poate observa în 

graficul prezentat mai sus, turismul a reprezentat opțiunea a 30% dintre respondenți, fiind urmate de alte 
direcții (25%). Agricultura a fost considerata cea mai importanta directie de dezvoltare de 20% dintre 
respondenți iar serviciile de 15% dintre aceștia. Piscicultura si industria si mestesugurile au fost votate de 

cate 5% dintre respondenti. 
 

De remarcat faptul ca industria si mestesugurile, care au obtinut un punctaj mare (22 de puncte , la 
egalitate cu serviciile) nu sunt considerate totusi cea mai importanta directie de dezvoltare, fiind plasata 
de respondenti in plan secund. 
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3. Principala problemă pe care o prezintă microregiunea LA NOI IN SAT este, în opinia 
locuitorilor, reprezentată de infrastructura rutieră deficitară (41 puncte). Aceasta este urmată de lipsa 
piețelor de desfacere și de lipsa locurilor de muncă (la egalitate cu câte 40 de puncte). Populația 

îmbătrânită a însumat 30 de puncte iat o altă problemă considerată ca fiind importantă este poluarea 
mediului înconjurător (30 de puncte). 

 
Alte probleme importante au fost considerate  dispariția tradițiilor, a meșteșugurilor (27 de puncte) 

și educația (22 de puncte). Probleme mai putin importante au fost considerate a fi lipsa capacității de 

organizare (17puncte) si prezenta hazardelor naturale (15 puncte). 
 

În graficul de mai jos au fost cuprinse toate problemele punctate de respondenți: 
 

 
Elaborare proprie in baza rezultatelor chestionarelor din anexa V.4  

 

Din punctul de vedere al procentului de respondenți care au desemnat problema ca fiind cea mai 
importantă, situația poate fi prezentată astfel: 

24% au considerat că cea mai importantă problemă este poluarea mediului înconjurător 
19% au trecut pe primul loc lipsa locurilor de muncă 

9% consideră că cea mai importantă problemă este lipsa capacității de organizare 
9% - educatia 
5% - lipsa cunoștințelor și informațiilor 
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 5% - lipsa posibilităților de recreere 
5 % - educația  
5 % - asistența medicală 

5% - prezența hazardelor naturale 
4% - lipsa piețelor de desfacere 

 
 

 
Elaborare proprie in baza rezultatelor chestionarelor din anexa V.4  

 
Astfel, putem constata că deși au obținut un punctaj semnificativ, problema care se referă la lipsa 

piețelor de desfacere a fost considerată cea mai importantă problemă de numai 4% dintre respondenți. 
  

4. In ce priveste domeniile pe care respondentii doresc sa fie dezvoltate cu prioritate , 
importante, optiunile se indreapta catre dezvoltarea si diversificarea serviciilor publice (56 puncte), 
valorificarea prin turism a potențialului natural și cultural (54 puncte), dezvoltarea unui sector agricol 

performant şi diversificat (46 puncte) si dezvoltarea durabila a zonei prin încurajarea diversificării 
ocupaţionale (41 de puncte). Mai putin importanta este dezvoltarea durabilă a sectoarelor silvic și piscicol 

(3 de puncte). 
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Elaborare proprie in baza rezultatelor chestionarelor din anexa V.4  

 

Din punctul de vedere al procentului de respondenți care au desemnat domeniul ca prioritar, 35% 

dintre respondenti au considerat ca valorificarea prin turism a potențialului  natural și cultural este cea mai 
importanta, urmata de dezvoltarea şi diversificarea serviciilor publice (30%). Aceasta este urmată de 
încurajarea diversificării ocupaționale (15%), modernizarea și dezvoltarea infrastructurii publice locale 

(10%) si  dezvoltarea unui sector agricol performant şi diversificat și imbunatatirea calitatii mediului, 
fiecare domeniu fiind desemnat ca prioritar de 5% dintre respondenti.  

 
Chestionarul II (Anexa V.6) – pentru cunoasterea experientei partenerilor in programe asemanatoare 

de cooperare, buna administrare a proiectelor finantate de la bugetul de stat sau de la UE. 
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In urma centralizarii raspunsurilor primite a reiesit faptul ca partenerii au experienta bogata in 
implementarea de programe/proiecte finanțate din fonduri europene sau din alte surse de finanțare. Dintre 
proiectele prezentate de partenerii GAL LA NOI IN SAT le-am selectat pe cele mai relevante: 

 
Nr 

crt 

Programul Titul Proiectului Stadiu 

1 PHARE –,,Imbunatatirea gestionarii fondurilor la nivel local 
prin achizitionarea echipamentelor IT si a softurilor 
necesare la nivelul Consiliului Local Birza’’-Achizitie a 5 
calculatoare,2 imprimante,un fax,un xerox,un scaner si 2 
imprimante- Primaria Birza. 

Realizat 

2 SAPARD Modernizare Drum Comunal 155 Birza-Branet km 
0+00-5,56 (lucrare realizata prin betonare)- Primaria Birza. 

Realizat 

3 Bugetul 
Naţional 

“Reabilitare prin pietruire a drumului satesc din satul 
Rupturile”- Murgaşi 

Realizat 

4 Banca 
Mondială 

“Alimentare cu apa in comuna Murgasi, sat Velesti” Realizat 

5 Banca 
Mondială 

“Reabilitare strazi comuna Murgasi, judetul Dolj”- Realizat 

6 Banca 
Mondială 

Reabilitare prin pietruire a drumului comunal Murgasi-
Melinesti”. 

Realizat 

7 Banca 
Mondială 

Extindere si refunctionalizare a Scolii cu clasele       I-
VIII- Murgasi 

Realizat 

8 Banca 
Mondială 

Refunctionalizare a Scolii cu clasele I-IV Gaia- 
Murgasi 

Realizat 

9 Bugetul 
Naţional 

Lucrari de traversare cursuri de ape si alimentare cu 
apa in comuna Murgasi 

Realizat 

10 PNDR Asfaltare strazi rurale, alimentare cu apa si canalizare 
apa uzata cu epurare in sistem centralizat, constructie  
gradinita si protectie element natural in comuna Murgasi 

Realizat 

11 PNDR Alimentarea cu apa si canalizare in com.Plesoiu Realizat 
12 Bugetul 

Naţional 
Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de 

microîntreprinderi, activităţi non-agricole productive- 
procesare industriala a produselor lemnoase (ex. mobila), 
Industria uşoară (articole de pielărie, încălţăminte, lână, 
blană, tricotaje, produse de uz gospodăresc, produse 
odorizante), producerea de ambalaje - Dobreţu, Bobiceşti, 
Voineasa- Asociaţia SIS 

Realizat 

13 Bugetul 
Naţional 

Identificarea, conservarea şi punerea în valoare a  
datinilor, obiceiurilor, meşteşugurilor, cântecelor şi 
portului popular”- Asociaţia SIS 

Realizat 

14 Bugetul 
Naţional 

Proiectul educaţional ,,România te iubim – Fiecare 
român trebuie să-şi cunoască ţara !” Excursii în România - 
Asociaţia SIS 

Realizat 

15 Bugetul 
Naţional 

Proiectul de cooperare ,,România – Republica 
Moldova” 

Realizat 

 

Chestionarul III (Anexa V.12) – privind utilitatea măsurilor prin raportarea acestora la teritoriul 
GAL LA NOI IN SAT 

In ceea ce  priveste utilitatea acordata de respondenti masurilor prezentate in chestionar, din analiza 

răspunsurilor primite, putem desprinde următoarele concluzii: 
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Cea mai importantă măsură a fost considerată Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de 
bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale (162 de puncte). Aceasta a 
fost urmată de încurajarea activităților turistice (157 de puncte), sprijin pentru crearea și dezvoltarea de 

micro-întreptinderi (156 puncte) si înființarea grupurilor de producători (151 de puncte). Creșterea valorii 

adăugate a produselor agricole și forestiere a cumulat 138 de puncte, iar formarea profesională, informarea și 

difuzarea de cunoștințe  a cumulat 114 de puncte. Cel mai mic punctaj a fost obținut de îmbunătățirea valorii 

economice a pădurii (99 de puncte). 

 

 

0

200

UTILITATEA MASURILOR 

      

CRITERII DE SELECŢIE – CS3: Strategie 

Eficienţa dispoziţiilor privind consultarea partenerilor locali în 

elaborarea strategiei de dezvoltare locală 

 Consultările au avut ca scop clarificarea următoarelor aspecte: 

 
- Anexa V.1 „ Minuta Comitetul cetatenilor din data de 17 noiembrie 2011 ”  

 Stabilirea etapelor de elaborare a P lanului de Dezvoltare Locală;  

 Conţinutul acestora;  

 Rezultatele aşteptate;  

 Principiile, modalităţile si calendarul de lucru;  

 Factorii relevanţi si parteneriatele necesare;  

 Nevoile parteneriatului privind cooptarea de experţi;  

 Nivele de cooperare si parteneriat local, judeţean, regional, naţional şi european;  

 Formarea echipei locale (identificarea si stabilirea structurii de lucru pe nivele, factori de decizie, echipa tehnica, facto ri consultativi, grupuri 
reprezentative, mijloacele de comunicare in masa etc.);  

 Modalitati de diseminare (consultarea populaţiei, mijloace de comunicare in masa media,  web site, broşuri, întâlniri etc.), 

 Constientizarea actorilor locali şi a locuitorilor 
 

- Anexa V.3 „Proces verbal -prima intalnire a Grupului de lucru”  



 

 227 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Colectarea si structurarea datelor privind teritoriul; 

 Analiza datelor; 

 Elaborarea analizelor (SWOT, analiza diagnostic) 
 

- Anexa V.8 „Proces verbal – a doua intalnire a Grupului de lucru”  

 Formularea viziunii de dezvoltare si stabilirea obiectivelor strategice majore, 

 Elaborarea de versiuni pentru viziunea de dezvoltare; 

 Analiza factorilor cheie (factori instituţionali, organizaţionali, a comunităţii, privind interesul si capacitatea in impleme ntarea strategiei); 

 Analiza reglementărilor locale, naţionale şi europene (cu privire la facilitarea implementării strategiei de dezvoltare, propuneri de abordare a 
instrumentelor, a masurilor necesare pentru implementarea strategiei);  

 

                -       Anexa V.13 „Proces verbal – a treia intalnire a grupului de lucru”  
 Diseminarea rezultatelor analizelor şi a consultării cetăţenilor privind viziunea de dezvoltare prin chestionare, întâlniri,etc. (rezultatele consultării se vor 

valida in selectarea variantei finale a formulării viziunii si a obiectivelor strategice majore aferente);  

 Detalierea obiectivelor strategiei propuse in sub-obiective - pe baza scheletului iniţial (viziune si obiective strategice majore) se vor detalia sub -
obiectivele; 

 Analiza resurselor necesare si disponibile in vederea implementării strategiei (umane, instituţionale, de organizare , de reglementare, de teren, financiare -  
propuneri de abordare a articularii resurselor in vederea implementării strategiei);  

 Elaborarea sistemului de monitorizare, evaluare si control a procesului de implementare a strategiei (pachetul de indicatori aferent obiectivelor, sub-

obiectivelor, programelor si proiectelor, sisteme de baze de date disponibile la nivel local, sisteme de luare a deciziilor  in parteneriat privind 
implementarea strategiei);  

 Prioritizarea proiectelor si elaborarea unui plan de acţiune pentru implementarea strategiei);   

 

 GRUPUL de Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT” 

îndeplineşte 
CRITERIILE DE SELECŢIE CS 3.1.8 

 

CRITERII DE SELECTIE – CS3: Strategie 

Eficienţa dispoziţiilor privind consultarea partenerilor locali în 

elaborarea strategiei de dezvoltare locală 

Consultarea actorilor va trebui să cuprindă: 

 Implicarea entităţilor interesate în pregătirea Planului Local de Dezvoltare; 

 Diseminarea progresului înregistrat şi a constrângerilor întâmpinate. 

 
Diseminarea progresului înregistrat și  a  constrângerilor întâmpinate  

 Grupuri de lucru/focus grupuri, 
- Anexa V.9 „Focus Grup modalitati de diseminare - Minuta consultare cu sprijinul liderilor locali de opinie ” 
- Anexa V.3, Anexa V.8 si Anexa V.13 „Procese verbale intalniri Grup de lucru”  

 

 Comitete  locale  ale  comunităţii; 
- Anexa V.10 „Minuta Comitet local al comunitatii” 

 

 GRUPUL de Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT”  

îndeplineşte 

CRITERIILE DE SELECŢIE CS 3.1.8 
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2. Prezentarea parteneriatului decizional 

2.1 Descrierea partenerilor 

 
GAL ¨LA NOI IN SAT¨  îşi propune ca obiectiv general construcţia instituţionala în vederea 

elaborării şi implementării unei strategii integrate ce va da posibilitatea reprezentanţilor unor sectoare de 
activitate diferite să conlucreze şi să interacţioneze în folosul comunităţii din teritoriul pe care acţionează 
prin diversificarea si dezvoltarea economiei rurale.  Scopul sau este să încurajeze participarea membrilor 

comunitarii la procesul de dezvoltare locală, sa sprijine pregătirea şi implementărea strategiilor de 
dezvoltare locală 

GAL ¨LA NOI IN SAT¨ s-a constituit ca un parteneriat bazat pe asocierea dintre sectorul public 
şi sectorul privat. În această „uniune” fiecare parte şi-a aduce aportul specific: autorităţile publice locale 
infrastructură şi logistică,  mijloace financiare şi imagine iar sectorul privat capacitatea de a mobiliza 

comunitatea,  cunoştinţe şi experienţă în domeniul economic şi social şi asumarea unor riscuri şi 
responsabilităţi. Structura celor 38 de membri este urmatoarea: 

 Sectorul  public – privat al GAL ¨LA NOI IN SAT¨ si  implicit membri in Adunarea Generala 

Nr

crt 

Partener Reprezentant legal - Functia Sediul Tip* 

/Obs. 

PARTENERI PUBLICI  34,21%  

1 COMUNA DOBRETU 

PRIMARIA DOBRETU 

RADU MARIAN - 
PRIMAR 

COMUNA DOBRETU ADMIN 

2 COMUNA VULPENI 

PRIMARIA VULPENI 

IOVA DAN – PRIMAR COMUNA VULPENI ADMIN 

3 COMUNA GAVANESTI 

PRIMARIA GAVANESTI 

ANTONIE IULIAN – 
PRIMAR 

COMUNA GAVANESTI ADMIN 

4 COMUNA BALDOVINESTI 

PRIMARIA BALDOVINESTI 

ENESCU ION – PRIMAR COMUNA BALDOVINESTI ADMIN 

5 COMUNA BARZA 

PRIMARIA BARZA 

VLADUT MARIN – 
PRIMAR 

COMUNA BARZA ADMIN 

6 COMUNA VOINEASA 

PRIMARIA VOINEASA 

COSTACHE 
CONSTANTIN – PRIMAR 

COMUNA VOINEASA ADMIN 

7 COMUNA BOBICESTI 

PRIMARIA BOBICESTI 

CHITEZ ILIE – PRIMAR COMUNA BOBICESTI ADMIN 

8 COMUNA MORUNGLAV 

PRIMARIA MORUNGLAV 

BARBU NICOLAE – 
PRIMAR 

COMUNA MORUNGLAV ADMIN 

9 COMUNA IANCU JIANU 

PRIMARIA IANCU JIANU 

CORBEANU DUMITRU – 
PRIMAR 

COMUNA IANCU JIANU ADMIN 

10 COMUNA PLESOIU 

PRIMARIA PLESOIU 

PREDA IULIAN – 
PRIMAR 

COMUNA PLESOIU 

 

ADMIN 

11 COMUNA MURGASI 

PRIMARIA MURGASI 

NEDELEA CONSTANTIN – 
PRIMAR 

COMUNA MURGASI ADMIN 

12 COMUNA OBOGA 

PRIMARIA OBOGA 

MATEI TUDOR – PRIMAR COMUNA OBOGA ADMIN 

13 COMUNA CALUI 

PRIMARIA CALUI 

ROTARU CONSTANTIN – 
PRIMAR 

COMUNA CALUI ADMIN 

 PARTENERI PRIVAŢI  65,79%  

 ONG 

14 ASOCIATIA “SALVATI 

IDENTITATEA SATULUI” 

CALUGARU IULIAN VIOREL 

PRESEDINTE 

COMUNA VULPENI ONG 
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15 ASOCIATIA “RENASTEM 

IMPREUNA” 

CALUGARU FLORENTINA 

PRESEDINTE 

COMUNA VULPENI ONG 

16 ASOCIATIA “SPIRIT 

DOBRETAN” 

DOBRITOIU MINEL 

PRESEDINTE 

COMUNA DOBRETU ONG 

17 ASOCIATIA “DACIA 

EDENICA” 

COSTACHE NICU-MANUEL 

PRESEDINTE 

COMUNA VOINEASA ONG 

18 ASOCIATIA “HUMANITY 

ROM” 

FERARU ILIE 

PRESEDINTE 

COMUNA IANCU JIANU ONG 

 INTREPRINDERI 

19 SC AGRO DOBRETU RAIM 

SRL 

RADU IOANA 

ADMINISTRATOR 

COMUNA DOBRETU ALESI 

20 AURELIAN LILIANA-

CARMEN INTREPRINDERE 

INDIVIDUALA 

AURELIAN LILIANA CARMEN 

ADMINISTRATOR 

COMUNA DOBRETU ALESI 

21 BONDOC V ALINA-

MAGDALENA PFA 

BONDOC ALINA-

MAGDALENA 

ADMINISTRATOR 

COMUNA DOBRETU ALESI 

22 ALEXANDRU IONELA 

INTREPRINDERE 

INDIVIDUALA 

ALEXANDRU IONELA 

ADMINISTRATOR 

COMUNA DOBRETU ALESI 

23 RENGHEA FELICIA PFA RENGHEA FELICIA  

ADMINISTRATOR 

COMUNA DOBRETU ALESI 

24 POPA C. JANA 

INTREPRINDERE 

INDIVIDUALA 

POPA JANA  

ADMINISTRATOR 

COMUNA BALDOVINESTI ALESI 

25 EREMIA D. STEFAN 

INTREPRINDERE 

INDIVIDUALA 

EREMIA STEFAN  

ADMINISTRATOR 

COMUNA BARZA ALESI 

26 SC VIFOR SRL SUGUBETU LILIANA 

ADMINISTRATOR 

COMUNA GANEASA ALESI 

27 SC BIG-STAR COM SRL DUDUIALA EUGENIA 

ADMINISTRATOR  

COMUNA BOBICESTI ALESI 

28 SC CYD CHITEZ SRL CHITEZ FLORIN DRAGOS 

ADMINISTRATOR 

COMUNA BOBICESTI ALESI 

29 DINU NICOLETA LIANA 

PERSOANA FIZICA 

AUTORIZATA 

DINU NICOLETA LIANA 

ADMINISTRATOR 

COMUNA CALUI ALESI 

30 STAN N. IONEL 

INTREPRINDERE 

INDIVIDUALA 

STAN IONEL 

ADMINISTRATOR 

COMUNA VULPENI ALESI 

31 SC AVEORIA OLIV SRL DUMITRASCU ALEXANDRA 

ADMINISTRATOR 

COMUNA DOBRETU ALESI 

32 MATEI LAZAR 

INTREPRINDERE 

INDIVIDUALA 

MATEI LAZAR 

ADMINISTRATOR 

COMUNA OBOGA ALESI 

33 LEANCA D GHEORGHE-

MARIAN PFA 

LEANCA D GHEORGHE-

MARIAN 

ADMINISTRATOR 

COMUNA DOBRETU ALESI 

34 CIRSTEA M. ANTONIE 

NICUSOR INTREPRINDIRE 

INDIVIDUALA 

CIRSTEA ANTONIE NICUSOR 

ADMINISTRATOR 

COMUNA VULPENI ALESI 

35 ENESCU I.A. OANA 

MIHAELA I.I. 

ENESCU OANA MIHAELA 

ADMINISTRATOR 

COMUNA BALDOVINESTI ALESI 

36 METE M. ILEANA 

INTREPRINDERE 

INDIVIDUALA 

METE ILEANA 

ADMINISTRATOR 

COMUNA OBOGA ALESI 
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37 MUNTEANU D.M. IONELA-

ADRIANA PFA 

MUNTEANU IONELA-

ADRIANA ADMINISTRATOR 

COMUNA OBOGA ALESI 

38 GHITA T. ELENA 

PERSOANA FIZICA 

AUTORIZATA 

GHITA ELENA 

ADMINISTRATOR 

COMUNA OBOGA ALESI 

Sursa: Acordul de Parteneriat al GAL ¨LA NOI IN SAT¨ si documentele partenerilor aflate in anexa PDL 

 

Reprezentanti public - privat in GAL LA NOI IN SAT 

  
 

 
 Parteneri cu sediul in mediul urban in cadrul GAL ¨LA NOI IN SAT¨ si  implicit in Adunarea 

Generala 

N

rcr

t 

Partener Reprezentant legal Sediul in zona 

urbana 

Tip* /Obs. 

PARTENERI CU SEDIUL IN MEDIUL URBAN 

 - - - - 

Sursa: Acordul de Parteneriat al GAL ¨LA NOI IN SAT¨ si documentele partenerilor aflate in anexa PDL 

 

Reprezentanti rural - urban in GAL LA NOI IN SAT 

 
 

 Prezenta minoritatilor etnice in GAL ¨LA NOI IN SAT¨ 

Nr. crt Numele partenerului Cod CAEN / activitati din obiectul de activitate daca e ONG 

PARTENERI CE REPREZINTA MINORITATILE ETNICE 

1 ASOCIATIA “HUMANITY ROM” -Scopul asociatiei il constituie, capacitarea potentialului uman al rromilor 

din comuna Iancu Jianu, pentru desfasurarea de activitati productive si 

servicii inclusiv de salubritate, utile comunitatii locale, activitati cultural 

si sociale, cu pastrarea identitatii entice in vederea imbunatatirii situatiei 

generale a acestora. 

- Promovarea si apararea intereselor economice, financiare si juridice ale 

membrilor sai in raporturile si relatiile cu alte organe si organism din tara 

si strainatate 

13, 
34.21% 

25, 
65.79% 

Parteneri
din sectorul

public

Parteneri
din sectorul

privat

0, 0%

23, 

100%

Parteneri
din mediul
rural

Parteneri
din mediul
urban
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- Dezvoltarea economica, cultural si sociala, promovarea educatiei, 

culturii, prezervarea monumentelor culturale din zona, sporirea 

cunoasterii si participarii civice, protejarea mediului si naturii pe raza 

localitatii si a judetului 

- incheierea de acorduri si participarea, inclusiv prin alocare de fonduri, la 

initierea si la realizarea unor programe de dezvoltare culturala regionala. 

- participarea cu capital sau cu bunuri in numele si interesul colectivitatii 

locale pe care le reprezinta, la constituirea de societati comerciale si 

infiintarea unor servicii de interes public local, precum si desfasurarea de 

activitati lucrative si cultural traditionale, specific etniei rrome 

- afilierea la alte organizatii si asociatii cu acelasi scop sau asemanator din 

tara si strainatate, colaborarea stransa cu autoritatile locale si nationale 

pentru prevenirea si combaterea actelor anitisemite, antisociale si 

pastrarea linistii publice. 

Sursa: Acordul de Parteneriat al GAL ¨LA NOI IN SAT¨ si documentele partenerilor aflate in anexa PDL 

 
 

 Prezenta tinerilor in GAL ¨LA NOI IN SAT¨ si implicit in Adunarea Generala 

Nr

. Crt 

Numele partenerului Numele si prenumele 

reprezentantului 

CNP 

PARTENERI TINERI -55,26%  

1 ASOCIATIA “SALVATI 

IDENTITATEA SATULUI” 

CALUGARU IULIAN VIOREL 1750124280019 

2 

 

ASOCIATIA “RENASTEM 

IMPREUNA” 

CALUGARU FLORENTINA 2760726280024 

3 ASOCIATIA “SPIRIT 

DOBRETAN” 

DOBRITOIU MINEL 1740707280011 

4 ASOCIATIA “DACIA 

EDENICA” 

COSTACHE NICU-MANUEL 1851007280028 

5 SC AGRO DOBRETU RAIM SRL RADU IOANA 2721119111134 

6 BONDOC V ALINA-

MAGDALENA PFA 

BONDOC ALINA-MAGDALENA 2750221280024 

7 ALEXANDRU IONELA 

INTREPRINDERE 

INDIVIDUALA 

ALEXANDRU IONELA 2720823280019 

8 RENGHEA FELICIA PFA RENGHEA FELICIA 2750204280013 

9 POPA C JANA 

INTREPRINDERE 

INDIVIDUALA 

POPA JANA 2720719280016 

10 EREMIA D STEFAN 

INTREPRINDERE 

INDIVIDUALA 

EREMIA STEFAN 1870306280013 

11 SC BIG-STAR COM SRL DUDUIALA EUGENIA  2810415280039 

12 SC CYD CHITEZ SRL CHITEZ FLORIN DRAGOS 1800505280010 

13 DINU NICOLETA LIANA 

PERSOANA FIZICA 

AUTORIZATA 

DINU NICOLETA LIANA 2821203160057 

14 STAN IONEL INTREPRINDERE 

INDIVIDUALA 

STAN IONEL 1751014280029 

15 MATEI LAZAR 

INTREPRINDERE 

INDIVIDUALA 

MATEI LAZAR 1820312280025 

16 LEANCA D GHEORGHE 

MARIAN PFA 

LEANCA D GHEORGHE MARIAN 1810126280018 
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17 CIRSTEA M ANTONIE 

NICUSOR INTREPRINDIRE 

INDIVIDUALA 

CIRSTEA ANTONIE NICUSOR 1770920280021 

18 ENESCU I.A. OANA MIHAELA 

I.I. 

ENESCU OANA MIHAELA 2900718280028 

19 METE M ILEANA 

INTREPRINDERE 

INDIVIDUALA 

METE ILEANA 2790731280012 

20 MUNTEANU D.M. IONELA-

ADRIANA PFA 

MUNTEANU IONELA-ADRIANA 2760623280014 

21 GHITA T. ELENA PERSOANA 

FIZICA AUTORIZATA 

GHITA ELENA 2800123280021 

Sursa: Acordul de Parteneriat al GAL ¨LA NOI IN SAT¨ si documentele partenerilor aflate in anexa PDL 

 

Reprezentanti tineri – structura procentuala 

  
 

 Prezenta femeilor in GAL ¨LA NOI IN SAT¨ si implicit in Adunarea Generala 

N

r. Crt 

Numele partenerului Numele si prenumele 

reprezentantului 

CNP 

PARTENERI FEMEI 39,47%  

1 ASOCIATIA “RENASTEM 

IMPREUNA” 

CALUGARU FLORENTINA 2760726280024 

2 SC AGRO DOBRETU RAIM SRL RADU IOANA 2721119111134 

3 AURELIAN LILIANA-CARMEN 

INTREPRINDERE 

INDIVIDUALA 

AURELIAN LILIANA CARMEN 2700703280018 

4 BONDOC V ALINA-

MAGDALENA PFA 

BONDOC ALINA-MAGDALENA 2750221280024 

5 ALEXANDRU IONELA 

INTREPRINDERE 

INDIVIDUALA 

ALEXANDRU IONELA 2720823280019 

6 RENGHEA FELICIA PFA RENGHEA FELICIA 2750204280013 

7 POPA C JANA INTREPRINDERE 

INDIVIDUALA 

POPA JANA 2720719280016 

8 SC VIFOR SRL SUGUBETU LILIANA 2521202323966 

9 SC BIG-STAR COM SRL DUDUIALA EUGENIA  2810415280039 

10 DINU NICOLETA LIANA 

PERSOANA FIZICA 

AUTORIZATA 

DINU NICOLETA LIANA 2821203160057 

11 SC AVEORIA OLIV SRL DUMITRASCU ALEXANDRA 2550316280023 

12 ENESCU I.A. OANA MIHAELA ENESCU OANA MIHAELA 2900718280028 

17, 
44.74% 

21, 
55.26% Peste 40 de

ani

Sub 40 de
ani



 

 233 
 

I.I. 

13 METE M ILEANA 

INTREPRINDERE 

INDIVIDUALA 

METE ILEANA 2790731280012 

14 MUNTEANU D.M. IONELA-

ADRIANA PFA 

MUNTEANU IONELA-ADRIANA 2760623280014 

15 GHITA T. ELENA PERSOANA 

FIZICA AUTORIZATA 

GHITA ELENA 2800123280021 

Sursa: Acordul de Parteneriat al GAL ¨LA NOI IN SAT¨ si documentele partenerilor aflate in anexa PDL 

Reprezentanti femei – structura procentuala 

  
 Parteneri sectoriali in GAL ¨LA NOI IN SAT¨: grupuri ce includ reprezentanţi ai organizaţiilor 

agricole/a grupurilor de producători/reprezentanţi ai sectorului forestier, reprezentanţi ai 

sectorului economic/ai organizaţiilor de mediu 

Nr 

crt 

Partener  

 

CAEN / OBIECT DE ACTIVITATE 

PARTENERI SECTORIALI: SILVIC 

1 Asociatia “DACIA EDENICA”  - Promovarea Silviculturii, activitatilor de servicii anexe silviculturii, 

oportunitatilor de dezvoltare si atragere de finantari favorabile sprijinirii tinerilor 

din mediu rural 

- informarea si promovarea documentelor Uniunii Europene privind cultura 

antreprenoriala, dezvoltarea durabila, protectia mediului, silvicultura. De zvoltarea 

de programe proprii si in regim de parteneriat cu autoritatile publice si alte 

persoane juridice din tara si strainatate. 

2 SC VIFOR SRL 161 – taierea si rindeluirea lemnului 

Sursa: Acordul de Parteneriat al GAL ¨LA NOI IN SAT¨ si documentele partenerilor aflate in anexa PDL 

 
 

Nr 

crt 

Partener 

 

CAEN / OBIECT DE ACTIVITATE 

PARTENERI SECTORIALI: AGRICOL 

1 ASOCIATIA “SPIRIT 

DOBRETAN” 

-Sustinerea agriculturii, asociatiilor agricole si satului romanesc, salvarea, 

conservareasi promovarea traditiilor si obiceiurilor acestuia; Fabricarea produselor 

din lemn, pluta, paie si din alte material vegetale; Fabricarea ambalajelor din lemn;  

- -Realizarea unor spatii de campare, amenajari de stranduri si piscine, centre de 

documentare agroturistica, achizitionare de mijloace de transport traditionale 

pentru plimbari, trasee pentru echitatie, achizitie de cai in scop turistic; 

Implementarea unor programe cultural-artistice pentru petrecerea timpului liber a 

oamenilor de la sat; valorificarea potentialului creativ si aptitudinile elevilor si 

tinerilor din mediul rural 

- Realizarea si editarea de carti, publicatii periodice, pliante, afise, brosuri, 

programe informatice si alte material informative cu privire la promovarea 

spiritului antreprenorial si mediului de afaceri, a IMM-urilor, dezvoltarii durabile a 

15, 
39.47% 

23, 
60.53% 

Femei

Barbati
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satului romanesc si mediului inconjurator; implementarea de strategii coerente de 

imbunatatire a comunicarii si colaborarii intre institutiile responsabile din mediul 

rural. 

 

Alti parteneri cu activitate agricola relevanta 

AGRO DOBRETU RAIM SRL 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase  
0112 Cultivarea orezului  
0113 Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor  
0115 Cultivarea tutunului 
0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile  

0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente 
0121 Cultivarea strugurilor 
0124 Cultivarea fructelor semintoase si sâmburoase 
0141 Cresterea bovinelor de lapte  
0142 Cresterea altor bovine 

0145 Cresterea ovinelor si caprinelor  
0146 Cresterea porcinelor 
0147 Cresterea pasarilor  
0149 Cresterea altor animale 

AVEORIA OLIV SRL 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase  
0113 Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor  
0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente 

0121 Cultivarea strugurilor 
0124 Cultivarea fructelor semintoase si sâmburoase  
0125 Cultivarea fructelor arbustilor fructiferi, capsunilor, nuciferilorsi a altor pomi fructiferi 
0126 Cultivarea fructelor oleaginoase  
0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea bauturilor 

Sursa: Acordul de Parteneriat al GAL ¨LA NOI IN SAT¨ si documentele partenerilor aflate in anexa PDL 

 
Nr  

crt 

Partener 

 

CAEN / OBIECT DE ACTIVITATE 

PARTENERI SECTORIALI: MEDIU 

1 ASOCIATIA “SALVATI 

INDENTITATEA SATULUI” 

- - Implementarea unor sisteme adecvate de management pentru protejarea naturii; 

elaborare/revizuire a planurilor, strategiilor si a masurilor de management al ariilor 

naturale protejate si alte activitati conexe (activitati preliminare masurilor concrete 

de investitii sau conservare); Investitii in infrastructura pentru uz public orientate 

spre protectia si gestionarea mediului in ariile protejate. Realizarea activitatilor de 

instruire si cresterea capacitatii institutionale de gestionare a retelei de arii naturale 

protejate. Acordarea de consultanta si consiliere persoanelor din mediul rural in 

domenii de interes general ce privesc deschiderea de noi afaceri, pentru intocmirea 

de studii de impact mediu, bilanturi ecologice; Colectarea si tratarea deseurilor 

nepericuloase si periculoase; Recuperearea materialelor reciclabile sortate.. 

- Organizarea de cursuri de pregatire, seminarii, conferinte, dezbateri publice, 

precum si organizarea de marsuri, manifestatii publice si alte activitati de 

sensibilizare a opiniei publice cu privire la activitati ce au legatura cu dezvoltarea 

si promovarea satului romanesc, protectia si conservarea mediului inconjurator, 

sprijinirea spiritului antreprenorial si mediului de afaceri, a IMM-urilor din mediul 

rural, portivit legii. 

- activitati de informare si promovare a legislatiei, in scopul atingerii obiectivului 

asociatiei; 

Sursa: Acordul de Parteneriat al GAL ¨LA NOI IN SAT¨ si documentele partenerilor aflate in anexa PDL 

 
Nr 

crt 

Partener 

 

FORMA DE INREGISTRARE LA REGISTRUL 

COMERTULUI 

PARTENERI: SECTORUL ECONOMIC 

1  SC AGRO DOBRETU RAIM 

SRL 

SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA 

2 AURELIAN LILIANA 

CARMEN INTEPRINDERE 

INDIVIDUALA 

INTEPRINDERE INDIVIDUALA 

3 BONDOC V. ALINA 

MAGDALENA PERSOANA 

FIZICA AUTORIZATA  

PERSOANA FIZICA AUTORIZATA 
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4 ALEXANDRU IONELA 

INTEPRINDERE 

INDIVIDUALA 

INTEPRINDERE INDIVIDUALA 

5 RENGHEA FELICIA  

PERSOANA FIZICA 

AUTORIZATA  

PERSOANA FIZICA AUTORIZATA 

6 POPA C. JANA 

INTEPRINDERE 

INDIVIDUALA 

INTEPRINDERE INDIVIDUALA 

7 EREMIA D STEFAN 

INTEPRINDERE 

INDIVIDUALA 

INTEPRINDERE INDIVIDUALA 

8 SC VIFOR SRL  SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA 

9 SC BIG-STAR COM SRL SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA 

10 SC CYD CHITEZ SRL SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA 

11 DINU NICOLETA LIANA 

PERSOANA FIZICA 

AUTORIZATA 

PERSOANA FIZICA AUTORIZATA 

12 STAN IONEL 

INTEPRINDERE 

INDIVIDUALA  

INTEPRINDERE INDIVIDUALA 

13 SC AVEORIA OLIV SRL  SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA 

14 MATEI LAZAR 

INTEPRINDERE 

INDIVIDUALA  

INTEPRINDERE INDIVIDUALA 

15 LEANCA D GHEORGHE 

MARIAN PERSOANA 

FIZICA AUTORIZATA  

PERSOANA FIZICA AUTORIZATA 

16 CRISTEA ANTONIE 

NICUSOR INTEPRINDERE 

INDIVIDUALA  

INTEPRINDERE INDIVIDUALA 

17 ENESCU I.A. OANA 

MIHAELA I.I  

INTEPRINDERE INDIVIDUALA 

18 METE M ILEANA 

INTEPRINDERE 

INDIVIDUALA  

INTEPRINDERE INDIVIDUALA 

19 MUNTEANU D.M. IONELA-

ADRIANA PERSOANA 

FIZICA AUTORIZATA  

PERSOANA FIZICA AUTORIZATA 

20 GHITA T. ELENA 

PERSOANA FIZICA 

AUTORIZATA  

PERSOANA FIZICA AUTORIZATA 

Sursa: Acordul de Parteneriat al GAL ¨LA NOI IN SAT¨ si documentele partenerilor aflate in anexa PDL 

 

In procesul de monitorizare si implementare a Planului de Dezvoltare Locala al GAL ¨LA NOI IN 

SAT¨, fiecare partener va fi prezent direct sau prin intermediul reprezentantului desemnat in Adunarea 
Generala si in celelalte structuri ale asociatiei. De asemenea, fiecare dintre parteneri isi va desemna cate 

un supleant care sa il inlocuiasca in caz de nevoie. Principala resonsabilitate se refera la implementarea 
actiunilor din cadrul Planului de Dezvoltare Locala al teritoriului pe baza caruia a fost selectat si de 

indeplinirea obiectivelor asumate prin intermediul acestuia.  Va asigura, pe de o parte, monitorizarea 
activităţilor care se desfasoara in cadrul grupului, iar pe de alta, coordonarea activităţilor legate de 
colectarea indicatorilor de rezultat şi a celor de impact, relevanţi pentru monitorizarea şi evaluarea 

eficientă a Planului de Dezvoltare Locala. 
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Un rol important in cadrul procesului de implementare si monitorizare ii va reveni Comitetului de 
Selectie a proiectelor, alcatuit din o parte a membrilor GAL ¨LA NOI IN SAT¨, structura ce va functiona 
in stransa legatura cu celelalte organe de conducere si administrare ale asociatiei, prezentate in continua 

 

 

 

CRITERII DE SELECTIE – CS2: Parteneriat 

CS 2.1 Grupuri cu reprezentanţi ai minorităţilor etnice 

CS 2.2 Grupuri cu o reprezentare echilibrată a tinerilor 
CS 2.3 Grupuri cu o reprezentare echilibrată a femeilor 

CS 2.4 Grupuri ce includ reprezentanţi ai organizaţiilor agricole/a grupurilor de 

producători/reprezentanţi ai sectorului forestier, reprezentanţi ai sectorului economic/ai 
organizaţiilor de mediu 

CS 2.5 Grupuri în care partenerii privaţi şi reprezentanţii societăţii civile reprezintă mai mult 
de 65% din totalul partenerilor 

 

CS 2.1: Minoritati etnice : ASOCIATIA “HUMANITY ROM” 
CS 2.2: 55,26 %  tineri 
CS 2.3: 39,47 % femei 

 
CS 2.4:  

Agricol : ASOCIATIA “SPIRIT DOBRETAN”.  
Alti reprezentanti ai sectorului agricol: AVEORIA OLIV SRL, AGRO DOBRETU RAIM 

SRL 

Grup de Producatori: - 
Silvic: Asociatia “DACIA EDENICA”, SC VIFOR SRL 
Economic: SC AGRO DOBRETU RAIM SRL, AURELIAN LILIANA CARMEN 

INTEPRINDERE INDIVIDUALA, BONDOC V. ALINA MAGDALENA PERSOANA 
FIZICA AUTORIZATA, ALEXANDRU IONELA INTEPRINDERE INDIVIDUALA, 

RENGHEA FELICIA  PERSOANA FIZICA AUTORIZATA, POPA C. JANA 
INTEPRINDERE , EREMIA D STEFAN INTEPRINDERE INDIVIDUALA INDIVIDUALA, 
SC VIFOR SRL, SC BIG-STAR COM SRL, SC CYD CHITEZ SRL, DINU NICOLETA 

LIANA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA, STAN N. IONEL  INTEPRINDERE 
INDIVIDUALA, SC AVEORIA OLIV SRL, MATEI LAZAR INTEPRINDERE 

INDIVIDUALA, LEANCA D GHEORGHE MARIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA, 
CRISTEA ANTONIE NICUSOR INTEPRINDERE INDIVIDUALA, ENESCU I.A. OANA 
MIHAELA I.I, METE M ILEANA INTEPRINDERE INDIVIDUALA, MUNTEANU D.M. 

IONELA-ADRIANA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA, GHITA T. ELENA PERSOANA 
FIZICA AUTORIZATA 

 Mediu : ASOCIATIA “SALVATI INDENTITATEA SATULUI” 
 
CS 2.5: 65,79% reprezentanti ai sectorului privat 

 
 GRUPUL de Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT” 

îndeplineşte 

CRITERIILE DE SELECŢIE CS2.1, CS2.2, CS2.3, CS2.4, CS2.5, 
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2.2 Crearea şi funcţionarea GAL – ului 

 

Participarea partenerilor GRUPULUI de Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT” şi în general a populaţiei 
ce face parte din aria sa teritorială la luarea deciziilor se face prin intermediul organelor de conducere. 

Astfel, în urma constituirii ca şi asociaţie în conformitate cu Ordonanţa de Guvern nr. 26/2000 cu privire 
la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare,  componenţa organelor de conducere ale 
acesteia vor facilita o participare directă a asociaţilor la luarea deciziilor. 

 
La nivelul GRUPULUI de Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT” se prezintă următoarea structură: 

 
 Organul de reprezentare al Asociaţiei este Preşedintele; 
 Organele de conducere sunt:   

1) Adunarea Generală;  
2) Consiliul Director; 

3) Cenzorul; 
 Organele de administrare ale Asociaţiei sunt: 

4) Comitetul de Selectare a proiectelor; 

5) Compartimentul Administrativ.  
 

Preşedintele 

(1) Preşedintele Asociaţiei este și Preşedintele Consiliului Director şi are următoarele atribuţii: 
a) Reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţii și în acţiunile în justiţie; 

b) Prezidează şedinţele Consiliului Director şi ale Adunării Generale; 
c) Vizează şi semnează documente; 
d) Alături de alte organe ale Asociaţiei, cooordonează activitatea acesteia - poate delega această 

funcţie coordonatorului; 
e) Propune iniţiative/proiecte organelor de conducere; 

f) Deleagă acele activităţi pe care le consideră necesare unuia dintre membrii Consiliului Director, 
vicepreşedintelui ori coordonatorului; 

g) Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală în sarcina sa; 

h) Exercită întreaga sa autoritate şi competenţă pentru a determina înfăptuirea scopurilor Asociaţiei;  
(2) Preşedintele Asociaţiei poate delega puterile sale pentru anumite perioade de timp 

vicepreşedintelui, unui membru al Consiliului Director ori anumite atribuţii coordonatorului, precizând în 
acest sens sfera, durata şi limitele competenţelor delegate, răspunzând solidar de actele mandatarului său. 

 

1) Adunarea generală 

Atribuţiile Adunării Generale: 

(1) Adunarea Generală este organul alcătuit din totalitatea membrilor asociaţi majoritar fiind sectorul 
privat şi societatea civilă, criteriu care se respectă şi în cazul structurii decizionale, Comitetul de Selecţie 
a Proiectelor.  

 (2) Adunarea Generală se întruneste cel puţin o dată pe an în sesiune ordinară şi are drept de 
control permanent asupra Consiliului director, Comitetului de Selecţie şi a Cenzorului. (În conformitate 

cu art. 21 alin.(4) din O.G.26/2000).  Se întruneşte în sesiune extraordinară ori de câte ori trebuie 
rezolvate probleme importante de competenţa Adunării Generale şi care nu suferă amânare, la iniţiativa 
Consiliului Director sau a solicitării scrise din partea a cel puţin 1/3 din membrii Adunarii Generale. 

 (3) Convocarea Adunării Generale se face de către Preşedintele Asociaţiei sau al Consiliului 
Director sau Vicepreşedintele Asociaţiei, care stabileşte data exactă şi ordinea de zi a şedinţei. 

Convocarea se va face în scris, prin scrisoare, fax sau e-mail cu cel puţin: 
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- 3 zile înainte de data şedinţei în cazul în care se convoacă Adunarea generală extraordinară;      
- 15 zile înainte de data şedinţei în cazul în care se convoacă Adunarea generală ordinară. 
 În convocare, se vor preciza ziua, ora şi locul unde se va desfăşura adunarea şi aceasta va fi însoţită 

de ordinea de zi a şedinţei. 
   (4) Şedinţele Adunării Generale se întrunesc legal cu participarea a jumătate plus unu din totalul 

membrilor săi, iar hotărârile se iau cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi. Dacă nu este prezent 
un număr minim de membri, Preşedintele Asociaţiei va convoca o alta întrunire a adunării generale. 
Această nouă Adunare Generala poate delibera în mod valabil, indiferent de numărul de membri prezenţi. 

Cea de-a doua convocare se poate realiza, având aceleaşi elemente obligatorii, odată cu prima, 
mentionându-se că, în măsura în care la prima convocare nu se întruneşte cvorumul necesar, decizia se va 

lua în cea de-a doua. Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii, ale actului constitutiv şi 
statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii asociaţi care nu au luat parte la adunarea generală sau 
au votat împotrivă.  

  (5) Fiecare membru are dreptul la un vot. Atunci cand va fi cazul, membrii Adunării Generale vor 
delega dreptul de vot către un reprezentant permanent printr-o procură scrisă care se va depune la sediul 

Asociaţiei şi va fi valabilă până la revocare. În baza acesteia, reprezentantul permanent va exercita dreptul 
de vot în numele membrilor pentru care a fost împuternicit, însă doar în situaţia în care aceştia nu se 
prezintă personal sau nu deleagă un alt reprezenant pentru şedinţa respectivă. Procura poate fi revocată 

doar prin declaraţie autentică expresă comunicată reprezentantului şi Colegiului director al Asociaţiei. 
Membri care şi-au exprimat votul prin intermediul delegării vor fi consideraţi prezenţi în şedinţă şi au 

dreptul de a da instrucţiuni reprezentantului permanent cu privire la modul de vot prin orice mijloc de 
comunicare ce face dovada voinţei exprimate. 

   (6) Hotărârile Adunării Generale se consemnează de către secretarul Asociaţiei, într-un proces- 

verbal de şedinţă care poate fi consultat ulterior de toti membrii absenţi. 
   (7) Hotărârile Adunării Generale, considerate contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor 

cuprinse în Statut pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membri care nu au luat parte la Adunarea 

Generală, de către Consiliul Director sau de membri care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze 
poziţia lor în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunostinţă despre 

hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz. 
    (8) Preşedinţia Adunărilor generale aparţine Preşedintelui Asociaţiei sau, în lipsa acestuia, 

Vicepreşedintelui.  

  (9) Preşedintele Asociaţiei este şi Preşedintele Adunării Generale şi al Consiliului Director.  
 (10) Competenţa Adunării Generale Ordinare cuprinde: 

a) Aprobarea strategiei şi a obiectivelor generale ale GRUPULUI de Acţiune Locală, a 
proiectelor care urmează să fie dezvoltate în anul următor, cu stabilirea liniilor generale de 
acţiune şi a criteriile privind evaluarea, orientarea şi delegarea de activităti; 

b) Aprobarea situaţiilor financiare, a bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil; 
c) Soluţionarea problemelor ridicate de Consiliului Director; 

d) Aprobarea regulamentului intern (ROI); 
e) Înfiinţarea de filiale; 
f) Alegerea şi revocarea membrilor Comitetului de Selecţie a Cenzorului şi / sau a comisiei de 

cenzori; 
g) Rezolvarea oricărei probleme care nu intră în responsabilitatea Adunării Generale 

Extraordinare; 
h) Orice alte probleme ce sunt în sarcina sa conform legii sau uzantelor. 

       (11) Competenţa Adunării Generale Extraordinare a Asociaţiei cuprinde: 

a) Modificarea statutului sau a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare– ROF; 
b) Numirea sau revocarea membrilor Consiliului Director; 
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c) Aprobarea și modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli de funcţionare şi a bilanţului 
contabil; 

d) Alegerea sau revocarea membrilor Comitetului de Selecţie şi aprobarea funcţionării acestuia; 

e) Alegerea şi revocarea cenzorului sau a comisiei de cenzori; 
f) Dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după 

lichidare; 
g) Rezolvarea oricărei alte situaţii neprevăzute care intră în responsabilitatea Adunării Generale 

Extraordinare. 

(12)  Drepturile membrilor Adunării Generale. Aceştia pot: i) să-şi exprime prin vot opţiunea faţă 
de proiectele de hotărâri ale Adunării generale; ii)  să aleagă şi să fie aleşi în Consiliul director, dacă au 

aptitudini şi capacitate pentru funcţiile pentru care candidează; iii) să participe la programele derulate de 
GAL; iv) să beneficieze de rezultatele programelor iniţiate ale GAL, etc. 

(13)  Obligaţiile membrilor Adunării Generale:  i) să respecte statutul, regulamentele şi hotărârile 

Adunării Generale şi ale Consiliului Director; ii) să contribuie la realizarea obiectivului şi activităţilor 
GAL prin sprijin financiar, material, moral şi activităţi voluntare în cadrul programelor/proiectelor iniţiate 

/derulate de GAL; iii) să îndeplinească obligaţiile materiale şi financiare potrivit angajamentelor pe care 
şi le-au asumat; iv) să îndeplinească celelalte obligaţii prevăzute în Regulamentele adoptate de GAL.  

(14)  La Adunarea generală participă: a) membrii fondatori; b) membrii asociaţi; c) invitaţi, fără 

drept de vot; d) susţinători, în calitate de invitaţi, fără drept de vot; e) alţi invitaţi, fără drept de vot.  
 (15)  Adunarea Generală poate delega o parte din atribuţiile sale, conform legii,  Consiliului 

Director.  
 

2) Consiliul director 

  (1) Consiliul Director este organul de conducere curentă al Asociaţiei în perioada dintre sesiunile 
Adunării Generale, hotărăşte în toate problemele ce intră în competenţa sa ori cele delegate şi asigură 
punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. Partea publica va reprezenta la nivelul Consiliului 

Director un maxim de 30% din numărul total de membri ai CD. 
(2) Durata mandatului membrilor Consiliului Director este de 4 ani, putând fi revocată sau 

prelungită ulterior. 
(3) Modul de convocare, funcţionare şi procedurile de întrunire ale Consiliului Director se vor 

detalia în Regulamentul intern de funcţionare al Consiliului. Fiecare membru este obligat să ia la 

cunoştinţă de regulamentul intern de funcţionare şi să respecte întocmai prevederile acestuia. Până la 
detalierea modului de convocare, funcţionare şi a elaborării regulamentului intern de funcţionare, 

Deciziile Consiliului Director se iau cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi. 
(4) Consiliul Director cuprinde 7 membri. În componenţa sa pot intra şi persoane fizice sau 

juridice care nu sunt membre ale Grupului de Acţiune Locală, dar numai în limita a ¼ din numarul total al 

membrilor Consiliului. Nu poate fi membru al consiliului director, iar dacă era, pierdea această calitate, 
orice persoană care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă asociaţia 

respectivă are ca scop sprijinirea activităţii acelei instituţii publice. 
(5) În exercitarea competenţei sale, Consiliul Director: 
a) Prezintă Adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul 
programelor Asociaţiei și al GAL; 

b) Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea generală sau de Regulamentul de Organizare 
şi Funcţionare al Asociaţiei (ROF), putând elabora propriul regulament intern de lucru; 

c) Îndeplineşte şi încheie orice acte juridice şi activităţi, având un mandat deplin din partea 

Asociaţiei pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor acesteia; 
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d) Înaintează spre validarea Adunării Generale excluderea acelor membri care nu îşi îndeplinesc 
obligaţiile sau desfăşoară o activitate care prejudiciază GAL; 

e) Apară şi gestionează intereselor grupului; 

f) Aprobă organigrama şi politica de personal ale Asociaţiei şi GAL; propune şi aprobă fişa de post a 
coordonatorului; aprobă fişele de post propuse de coordonator pentru ceilalţi membri ai 

compartimentului administrativ; 
g) Îndeplineşte orice alte atribuţii ce intră în competenţa sa conform solicitărilor Adunării Generale 

ori prevederilor legale sau uzanţelor. 

 (6) Consiliul Director se va convoca cel puţin trimestrial, fără însă a exista o limită maximă de 
întruniri pentru un an de activitate.  

(7) Durata mandatului membrilor Consiliului Director este de 4 ani, putând fi revocată sau prelungită 
ulterior.  

 

3) Cenzorul  

 

(1) Cenzorul poate fi o persoană din afara asociaţiei sau din interiorul ei, de profesie expert contabil 
sau contabil autorizat în condiţiile legii, neputând fi unul dintre membrii Consiliului Director al 
GRUPULUI de Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT”.  

(2) Alegerea lui, precum şi regulile generale de organizare şi funcţionare a activităţii cenzorului se 
aprobă de Adunarea Generală la începutul activităţii Asociaţiei, putând elabora un regulament 

intern de funcţionare. 
(3)  Cenzorul asigură controlul financiar intern al Asociaţiei, exercitând următoarele atribuţii: 
i. verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei; 

ii. întocmeşte rapoarte şi le prezintă Consiliului Director, precum şi Adunării Generale;  
iii. verifică bilanţul, bugetul de venituri şi cheltuieli şi proiectele de buget; 
iv. participă la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot; 

v. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Consiliul Director. 
 

4) Comitetul de Selecţie a Proiectelor 

 

Parteneriatul decizional, în cadrul măsurii de implementare a strategiei grupurilor de acțiune locală, 

este reprezentat de Comitetul de Selecție a Proiectelor şi implică membrii reprezentativi ai GRUPULUI 
de Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT”, care prin activitatea şi abilităţile pe care le deţin pot contribui 

activ la îndeplinirea obiectivelor propuse în cadrul Planului de Dezvoltare Locală. 
 

Reprezentanţi rural - urban în Comitetul de Selecţie (titular / supleant) al  

GRUPULUI de Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT”  

 
Sursa: elaborare proprie în baza datelor furnizate de 

Acordul de Parteneriat al GRUPULUI de Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT” și  

documentele partenerilor aflate în anexa PDL 

 

 

33, 
100.00

% 

0, 
0.00% Parteneri

din mediul

rural

Parteneri
din mediul

urban
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Ponderea partenerilor publici – privaţi în Comitetul de Selecţie (titular / supleant) al  

GRUPULUI de Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT”  

 
Sursa: elaborare proprie în baza datelor furnizate de 

Acordul de Parteneriat al GRUPULUI de Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT” și  

documentele partenerilor aflate în anexa PDL 

MEMBRI TITULARI:  

PARTENERI PUBLICI  28,57% 

Nume  şi prenume Partener Funcţia în C.S. Tip* 
/Observaţii 

Radu Marian COMUNA DOBRETU 

PRIMARIA DOBRETU 

Presedintele 

Comitetului de Selectie 

ADMIN 

Nedelea 

Constantin 

COMUNA MURGASI 

PRIMARIA MURGASI 
Membru ADMIN 

PARTENERI PRIVAŢI 71,43% 

Nume  şi prenume Partener Funcţia în C.S. Tip* 
/Observaţii 

Matei Lazar MATEI LAZAR 

INTREPRINDERE 

INDIVIDUALA 

Vicepresedintele 

Comitetului de Selectie 

ALESI 

Aurelian Carmen AURELIAN LILIANA 
CARMEN INTREPRINDERE 

INDIVIDUALA 

Secretarul 
Comitetului de Selectie 

ALESI 

Radu Ioana SC AGRO DOBRETU 

RAIM SRL 

Membru ALESI 

Duduiala Eugenia SC BIG- STAR COM SRL Membru ALESI 

ONG 

Nume şi prenume Partener Funcţia în C.S. Tip* 
/Observaţii 

Calugaru Viorel ASOCIATIA “ SALVATI 

IDENTITATEA SATULUI “ 

Membru ONG 

 

2, 28.57% 

5, 71.43% 

Parteneri Publici

Parteneri Privati
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 Tabel nominal cu componenta Comitetului de Selectie a membrilor supleanti 
 

PARTENERI PUBLICI 28,57% 

Nume  şi prenume Partener Funcţia în C.S. 
Tip* 

/Observaţii 

Chitez Ilie 
COMUNA BOBICESTI 

PRIMARIA BOBICESTI 

Presedintele supleant 
al Comitetului de 

Selectie 

ADMIN 

Enescu Ion 

COMUNA BALDOVINESTI 
PRIMARIA 

BALDOVINESTI 

Membru supleant al 

Comitetului de Selectie 
ADMIN 

PARTENERI PRIVAŢI 71,43% 

Nume  şi prenume Partener Funcţia în C.S. 
Tip* 

/Observaţii 

Mete M Ileana 

METE M ILEANA 

INTREPRINDERE 

INDIVIDUALA 

Vicepresedintele 

supleant al Comitetului 
de Selectie 

ALESI 

Stan Ionel 

STAN N. IONEL 
INTREPRINDERE 

INDIVIDUALA 
 

Secretarul supleant 
al Comitetului de 

Selectie 

ALESI 

Alexandru Ionela 

ALEXANDRU IONELA 

INTREPRINDERE 

INDIVIDUALA 

Membru supleant al 

Comitetului de Selectie 
ALESI 

Ghita Elena 

GHITA T. ELENA 

PERSOANA FIZICA 

AUTORIZATA 

Membru supleant al 
Comitetului de Selectie 

ALESI 

ONG 

Nume şi prenume Partener Funcţia în C.S. 
Tip* 

/Observaţii 

Calugaru 

Florentina 

ASOCIATIA “ RENASTEM 

IMPREUNA “ 

Membru supleant al 

Comitetului de Selectie 
ONG 

 
 

În ceea ce priveşte selecţia proiectelor în cadrul GAL, se va aplica regula „dublului cvorum”, 
respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din 
parteneri, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă. 

Comitetul de Selecţie reprezintă din punct de vedere decizional GRUPUL de Acţiune Locală ”LA 

NOI IN SAT”, componenţa acestuia fiind majoritar privată. În cadrul activităţii acestuia, un reprezentant 

AMPNDR va fi invitat să participe şi să monitorizeze activitatatea pentru transparenţă. Pentru evitarea 
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conflictelor de interese, dacă unul din proiectele depuse pentru selectare, aparţine unuia din membrii 
comitetului, în această situaţie persoana (organizaţia) în cauză nu are drept de vot şi nu va participa la 
întâlnirea comitetului respectiv. 

Comitetul de Selecţie are ca principal obiectiv respectarea principiilor programului LEADER, 
aplicarea criteriilor de selecţie generale şi locale pentru alegerea proiectelor care îndeplinesc condiţiile 

necesare finanţării şi îndeplinirii indicatorilor de realizare şi impact stabiliţi de grup. 
 
5) Compartimentul administrativ 

Activităţile întreprinse de GRUPUL de Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT” sunt derulate de 
compartimentul administrativ, alcătuit din Responsabilul administrativ, Responsabilul financiar – 

contabil, Responsabilul Tehnic şi Animatorii. Acestora li se completează consultanţii externi, a căror 
contribuţie este punctuală, în funcţie de necesităţi şi angajaţi prin contract de consultanţă.  

 

Activităţile la care participă membrii compartimentului administrativ pentru cum şi atribuţiile în 
cadrul acestor activităţi sunt descrise succint în continuare, conform fişelor de post anexate.  

 
a) Responsabilul administrativ (Managerul de proiect) – este desemnat de către Consiliul Director 

la propunerea Preşedintelui 

Activităţi la care participă: 
- activităţi generale de management; 

- activităţi de informare şi comunicare; 
Atribuţii în cadrul activităţilor: 
- este responsabil de managementul activităţii Asociaţiei (punerea în practică a Planului de 

Dezvoltare Locală şi a proiectelor organizaţiei); 
- coordonează echipa compartimentului administrativ şi asigură sprijinul necesar activităţilor 

Adunării Generale, Consiliului Director, Cenzorului şi Comitetului de selecţie al 
proiectelor; 

- este conducătorul echipei tehnice a GAL; 
- este responsabil de realizarea comunicării şi informării privind implementarea strategiei de 

dezvoltare a teritoriului; 
- iniţiază acţiuni de cooperare locale, naţionale şi internaţionale; 
- este responsabil de menţinerea relaţiei cu APDRP şi terţii; 

- este responsabil pentru gestionarea corectă şi eficientă a fondurilor Asociaţiei; 
- sprijină potenţialii beneficiari în identificarea surselor de co-finanţare a proiectelor. 

 
b) Responsabilul finanaciar – contabil 

Activităţi la care participă: 
- activităţi de management al departamentului financiar – contabil; 
- activităţi de control, supraveghere şi verificare a fondurilor alocate; 

- activităţi administrative specifice departamentului financiar – contabil;  
Atribuţii în cadrul activităţilor: 

- conduce şi organizează activitatea financiar – contabilă a GRUPULUI de Acţiune Locală 
”LA NOI IN SAT”; 

- utilizează sistemele contabile corespunzătoare pentru înregistrarea cheltuielilor şi 
operaţiunilor;  

- efectuează controale asupra activităţilor finanţate şi verificări asupra cheltuielilor 
întreprinse; 



 

 244 
 

- asigură disponibilitatea documentelor care fac justificarea cheltuielilor efectuate şi 
arhivarea acestora în format fizic şi electronic; 

- supraveghează bugetul şi raportează periodic Responsabilului administrativ (Managerului 

de Proiect) starea acestuia. 
 

c) Responsabilul tehnic 

Activităţi la care participă: 
- activităţi de selecţie şi verificare a proiectelor ce vor fi finanţate de GRUPUL de Acţiune 

Locală ”LA NOI IN SAT”; 
- activităţi de promovare şi informare a publicului ţintă; 

Atribuţii în cadrul activităţilor: 
- participă la evaluarea, selecţia şi verificarea proiectelor ce se vor implementa; 

- oferă sprijin în activitarea Comitetului de selecţie;  
- pregăteşte apelul pentru depunerea cererilor de finanţare ale proiectelor şi ghidul 

beneficiarului pentru fiecare linie de finanţare; 
- realizează verificarea eligibilităţii şi conformităţii administrative a propunerilor de proiecte 

primite;  

- coordonează activitatea animatorilor şi este responsabil de instruirea acestora; 
- asigură informare şi consiliere în realizarea planurilor de afaceri; 

- efectuează vizite de monitorizare în teritoriu pentru verificarea activităţilor realizate de 
beneficiarii finanţărilor. 

 
d) Animatorii 

Activităţi la care participă: 

- activităţi de promovare şi informare a publicului ţintă privind acţiunile Grupului de 
Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT”; 

Atribuţii în cadrul activităţilor: 
- sunt responsabili de comunicarea permanentă cu populaţia din teritoriu privind acţiunile 

Asociaţiei prin intermediul chestionarelor aplicate; 
- construiesc şi sintetizează baza de date cu informaţiile rezultate din teritoriu; 
- promovează acţiunile GRUPULUI de Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT” şi atrag 

potenţialii beneficiari ai proiectelor; 
- fac recomandări, propuneri şi clarificări de proiecte potenţialilor beneficiari; 

- consiliază potenţialii beneficiari în elaborarea proiectelor; 
- monitorizează starea proiectelor selectate spre finanţare şi raportează Responsabilului 

tehnic stadiul de implementare. 
 

e) Secretarul 

Activităţi la care participă: 
- activităţi de secretariat;  

- activităţi de comunicare; 
Atribuţii în cadrul activităţilor: 

- este responsabil cu administrarea corespondenţei fizice şi electronice; 
- asigură comunicarea internă în cadrul asociaţiei; 

- oferă sprijin şi asistenţă echipei compartimentului administrativ;  
- organizează şi participă la şedinţele GRUPULUI de Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT”; 

- redactează minuta şedinţelor şi alte documente solicitate de echipă. 
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f) Consultanţii externi 

Activităţi la care participă: 
- activităţi de consultanţă în management; 

- activităţi de comunicare şi promovare; 
- activităţi de instruire şi formare a membrilor GRUPULUI de Acţiune Locală ”LA NOI IN 

SAT”;  
Atribuţii în cadrul activităţilor: 

- asigură consultanţă în managementul GRUPULUI de Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT”; 
- propun măsuri de bune practici în implementarea şi promovarea acţiunilor asociaţiei; 
- consiliază privind rapoartele ce vor fi înaintate Comitetului de Selectare a Proiectelor; 

- oferă sprijin în realizarea de studii şi analize ;  
- se integrează în echipa compartimentului administrativ în baza unor contracte de 

consultanţă. 
  

În privinţa resurselor umane care sunt necesare pentru derularea unor activităţi speciale şi pentru 
care este nevoie de o calificare specială, acestea vor fi implicate pe bază de contract de prestări de servicii, 
în diverse etape ale implementării GRUPULUI de Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT”. Contractarea unor 

astfel de servicii se va face în baza calificării profesionale şi a experienţei relevante în domeniul pentru 
care se solicită expertiza respectivă. 

Forma prin care este angajat personalul sau prin care se contractează resursele umane calificate 
urmează a fi stabilită de către GRUPUL de Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT” prin procedură internă. 

Pentru o prezentare sistematizată, în paginile ce urmează se detaliază capacitatea resurselor umane 

de a contribui la implementare programului, urmate de anexe cu prezentarea organigramei, a fişelor de 
post, cv-uri şi diplome, precum şi de responsabilităţile fiecărui compartiment (programare, animare, 

selecție și procesare proiecte, gestiune financiară, monitorizare).   
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PARTEA A-VI-A: ORGANIZAREA GAL-ULUI 

1. Resurse umane 

 

La nivelul GRUPULUI de Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT” se vor desfăşura următoarele activităţi: 

 
a) informare – comunicare; 

Echipa tehnică va fi responsabilă de informarea publicului asupra activităţilor GRUPULUI de 

Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT” şi procedura de selecţie a proiectelor. Informarea şi comunicarea se 
vor realiza în baza unui plan de acţiune, ce cuprinde informaţii care vor fi transmise publicului, metode şi 

mediile de promovare, materialele de promovare şi capitalul uman folosit pentru informare.  
În urma fiecărui eveniment public de informare şi comunicare, echipa ce organizează evenimentul 

are răspunderea de a culege date de identificare despre participanţi şi de a întocmi o fişă care conţine date 

despre obiectivul, locul, numărul de participanţi şi de a face o sinteză a evenimentului. 
 

b) apel pentru proiecte; 

Demersurile ale căror rezultat final este lansarea apelului pentru selecţia de proiecte sunt stabilirea 
măsurilor care vor fi finanţate şi a indicilor care urmăresc performanţa apelului pentru proiecte, stabilirea 

criteriilor de evaluare, atât a criteriilor generale privind obiectivitatea, transparenţa, egalitatea de şanse, 
cât şi a criteriilor specifice care sunt convergente cu strategia locală de dezvoltare. Apelul pentru proiecte 

presupune totodată şi planificarea internă a procesului de selecţie, prin urmare definitivarea procedurilor 
şi a documentelor operaţionale este o activitate a acestuia. 

În urma lansării apelului pentru proiecte, se va ţine evidenţa întrebărilor şi solicitărilor primite 

pentru clarificări şi a persoanelor care au primit răspunsuri.  
 

c) sprijinirea depunătorilor de proiecte; 

Persoanele care doresc să depună cereri de finanţare vor fi consiliaţi de către animatori pentru 
respectarea eligibilităţii şi elaborarea / redactarea proiectelor. Printre activităţile cuprinse în această 

categorie sunt identificarea corectă de către depunători a liniilor de finanţare potrivite, verificarea 
compatibilităţii dintre criteriile stabilite şi situaţia personală, stabilirea obiectivelor şi identificarea 

resurselor proprii, redactarea cererii de proiect, depunerea proiectului. 
La finalul acestei etape vor fi înregistrate în baza de date a GRUPULUI de Acţiune Locală ”LA 

NOI IN SAT” datele de identificare ale aplicantului, numărul de înregistrare, data şi ora la care a fost 

primit dosarul de proiect. 
 

d) organizarea procesului de verificare şi decizie asupra proiectelor depuse; 

În prima etapă, dosarele depuse vor fi verificate pentru a respecta conformitatea din punct de 
vedere administrativ şi ulterior din punctul de vedere al eligibilităţii. Proiectele care se califică după 

aceasta etapă, merg mai departe la verificarea tehnică, iar beneficiarii ale căror proiecte nu sunt conforme 
din punct de vedere administrativ şi/sau al eligibilităţii, vor fi notificaţi fie pentru a completa dosarul, 

unde este cazul, fie pentru a-l ridica, în situaţia în care a fost respins.  
 

e) monitorizarea proiectelor; 

Procesul de monitorizare constă în obţinerea unei imagini clare asupra modului de desfăşurare 
economică şi financiară a implementării strategiei. Monitorizarea este un proces permanent care 

presupune culegerea şi analizarea continuă a datelor în scopul depistării din timp a blocajelor care pot 
pune în pericol proiectul. 
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O altă componentă a monitorizării este controlul prin care se urmăreşte respectarea planificării 
strategiei de dezvoltare. Controlul se efectuează prin intermediul vizitelor pe teren şi întocmirea de 
rapoarte de verificare care sunt transmise responsabilului tehnic al compartimentului administrativ GAL. 

Atât documentele care ţin de monitorizare cât şi cele care ţin de control vor fi arhivate de GAL, iar 
gestionarea informaţiilor primare privind numărul şi tipul proiectelor, durata lor şi parametrii tehnici şi 

financiari va fi transmisă spre Organul de Control al GRUPULUI de Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT”. 
 

f) comisia de contestații; 

La nivel intern, GRUPUL de Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT” va constitui o comisie de 
contestaţii unde depunătorii de proiecte sau beneficiarii finanţărilor pot contesta rezultatele selecţiei 

proiectelor sau a monitorizării şi / sau controlului care se realizează în perioada de implementare. 
 
Pentru fiecare membru titular al Comitetului de Selecţie, a fost prevăzut un supleant conform tabelelor 

prezentate la punctual V.2.2 Crearea şi funcţionarea GAL-ului – 4. Comitetul de Selecţie. 
Pentru fiecare angajat al GRUPULUI de Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT”, s-a întocmit o fişă a 

postului care se regăsesc anexate Planului de Dezvoltare Locală astfel:  
 

 Anexa VI.1 – Organigramă; 
 Anexa VI.2 – CV-uri şi diplome;  

 Anexa VI.3 -  Fişe de post; 
 Anexa VI.4 - Responsabilitățile pentru fiecare compartiment.  

 

Resursele umane ale structurilor partenere care vor contribui la implementarea programului 

sunt descrise în continuare: 

Realizarea obiectivelor GRUPULUI de Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT” este posibilă doar cu 
sprijinul unei echipe de profesionişti, unui personal calificat şi cu experienţă în dezvoltarea rurală şi în 
implementarea proiectelor. Partenerii deţin cunoştinţele necesare implementării  programelor europene – 

conform descrierii de mai jos – iar resursele umane puse la dispoziţia GRUPULUI de Acţiune Locală 
”LA NOI IN SAT”, prin studiile şi experienţa profesională acumulate, vor contribui la eficientizarea 

proceselor de lucru, la atragerea şi finanţarea celor mai valoroase proiecte şi la alocarea optimă a 
resurselor.  

 

Echipa de implementare a GAL „LA NOI ÎN SAT”a dovedit interes şi pregătire profesională când 
a semnat în 16 februarie 2012 un acord de intenţie pentru schimburi de experientă și acorduri de 

cooperare:  LEADER & FEP – AXA 4 cu Asociaţia de Iniţiative Rurale din Catalunya, Spania, care 
coordonează 13 Grupuri de Acţiune Locală din Catalunya. În baza acestui acord, Grupurile de Acţiune 
Locală din România şi Spania vor coopera pentru asocierea şi funcţionarea grupurilor de producători în 

producţia vegetală şi animală, corelarea investiţiilor private din turism cu acţiunile publice de informare şi 
promovare, integrarea colectivelor defavorizate – femei, tineri, minorităţi – in viată activă, start-up IMM-

uri, servicii pentru populaţie, dezvoltare medio – ambientală şi sustenabilitate ecologică multisectorială şi 
activitatea în zone protejate. 
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Resursele umane ale structurilor partenere care vor contribui la implementarea programului 

sunt descrise in continuare: 

 

Partener Personal Experienţă Responsabilităţi în GAL 

Primăria  

comunei  

Dobreţu 

Graure 

Marius Doru 

Contabil 

Responsabilităţi de management 

pentru proiectul „Îmbunătăţirea şi 

dezvoltarea infrastructurii legate  de  

dezvoltarea şi adaptarea agriculturii 

şi silviculturii în Comuna Dobreţu”, 

proiect finanţat prin PNDR, măsura 

125; 

Responsabilităţi financiare şi de 

management pentru proiectul 

„Modernizare DC 6 şi Canalizare Sat 

Dobreţu,  

Consilier financiar – contabil 

Activităţi de programare, planificare, gestiune 

financiară, gestiune personal, evaluare, 

monitorizare; 

Consiliere pentru scriere şi implementare 

proiecte fonduri; 

consultanţă verificare proiecte; 

sprijin pentru lansarea apelului pentru 

proiecte; 

identificarea potenţialilor beneficiari despre 

posibilităţile de finanţare; 

promovarea activitităţilor din PDL; 

Primăria  

comunei  

Dobreţu 

Stan  

Gabriel Adi 

administrator ServiciuUtilităţi 

Publice; 

implementare proiecte; 

gestiunea fondurilor publice; 

management public; 

responsabil parteneriate 

promovarea activitităţilor din PDL; 

sprijin pentru organizarea evenimentelor locale 

de informare; 

sprijin pentru lansarea apelului pentru 

proiecte; 

Identificarea potenţialilor beneficiari pentru 

promovareaoportunităţilor de finanţare; 

sprijinirea depunătorilor de proiecte; 

sprijin pentru identificarea şi implementarea 

proiectelor de cooperare 

Primăria  

comunei  

Dobreţu 

Leanca 

Gheorghe 

Marian 

Manager proiect 

Responsabil financiar 

Întocmirea cererii de finanţare, 

implementarea şi derularea 

proiectului „Îmbunătăţirea şi 

dezvoltarea infrastructurii legate  de  

dezvoltarea şi adaptarea agriculturii 

şi silviculturii în Comuna Dobreţu”, 

proiect finanţat prin PNDR, măsura 

125; 

consultanţă organizare GAL; 

achiziţii publice; 

Activităţi de programare, planificare, gestiune 

financiară, gestiune personal, evaluare, 

monitorizare; 

Consiliere pentru scriere şi implementare 

proiecte fonduri; 

Sprijin în procesul de verificare şi decizie 

asupra proiectelor depuse 

Primăria  

comunei  

Dobreţu 

Teodoresc

u  Ionuţ 

Secretar 

Referent – operator calculator 

gestiunea corespondenţei; 

atribuţii în aplicarea legilor 

fondului funciar; 

atribuţii în asistenţă socială, 

abilităţi de comunicare cu publicul 

activităţi administrative şi de secretariat; 

sprijinirea depunătorilor de proiecte; 

administrator IT; 

activităţi de informare şi comunicare; 

identificarea potenţialilor beneficiari despre 

posibilităţile de finanţare; 

 

Asociaţia 

“Salvaţi 

Identitatea 

Satului” 

 

Comuna 

Vulpeni 

 

Călugăru 

Iulian  Viorel 

Profesor la Şcoala Generală 

Preşedinte Asociaţie 

Realizarea evenimentelor 

culturale şi artistice precum; 

Proiecte culturale, expoziţii de 

grafică şi pictură, lansări de volume 

literare, concerte de muzică, 

simpozioane, mese rotunde, etc.  

 

 

Activităţi de programare, planificare, gestiune 

financiară, gestiune personal, evaluare, 

monitorizare; 

sprijin pentru identificarea şi implementarea 

proiectelor de cooperare; 

promovarea activitităţilor din PDL; 

Consiliere pentru scriere şi implementare 

proiecte fonduri; 

consultanţă verificare proiecte; 

Sprijin în procesul de verificare şi decizie 

asupra proiectelor depuse 
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2. Descrierea resurselor materiale (echipamente, localuri disponibile) 

 

Ansamblul de activităţi şi resurse ale Grupului de Acțiune Locală GAL „LA NOI ÎN SAT” vor fi 

finanţate atât prin fonduri nerambursabile, cât şi cu sprijinul facilităţilor bancare. 

În privinţa resurselor financiare, Fondul Local de Garantare Craiova, filiala FNGIMM SA IFN, 

printr-o scrisoare trimisă în data de 5 aprilie 2012 face menţiunea că a demarat deja acţiuni în vederea 

încheierii de acorduri bancare pentru demararea PDL în eventualitatea în care acesta este selectat 

pentru finanţare.  

În privinţa resurselor materiale, Primăria comunei Dobreţu, partener și reprezentantul legal al 

Grupului de Acțiune Locală „LA NOI ÎN SAT”va contribui la punerea în aplicare a Planului de 

Dezvoltare Locală prin bunurile de care deja  dispune.  

Sediul GAL „LA NOI ÎN SAT”se va stabili în Dobreţu, în spaţiul pus la dispoziţie de către 

Primărie în clădirea proprie , recent renovată şi dotată cu termopane, printr-un contract de comodat.  
Spaţiul în care îşi va desfăşura activitatea GRUPUL de Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT” este 

recent renovat, amenajat şi echipat cu termopane şi este compus din: 

 
- o sală de conferinţe pentru derularea întâlnirilor Adunării Generale, ale Consiliului Director şi ale 

Comitetului de Selecţie a proiectelor care este dotată cu masă de sedinţă şi scaune suficiente. 
- două săli de birou unde urmează să îşi desfăşoare activitatea personalul angajat. Sala este dotată cu 

aparatură specifică, cu un calculator, multifuncțională, telefon și materiale de birotică. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Activitatea GRUPULUI de Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT” va fi susţinută de fondurile 

europene, dar şi de participarea partenerilor reprezentanţi ai sectorului public la finanţare, printr-un 
angajament de co-finanţare al partenerilor conform Anexa IV.1 –Angajamentul partenerilor de 
asigurare a resurselor financiare / materiale și umane. Conform acestui acord, partenerii declară că 

implicarea financiară şi parteneriatul s-a realizat încă din faza de depunere a cererii de finanţare a Planului 
de Dezvoltare Locală. Totodată, în cazul în care Planul de Dezvoltare Locală va fi aprobat şi finanţat, 
partenerii declară că se va respecta contribuţia individuală de co-finanţare pentru implementarea 

proiectelor care vor fi selectate în cadrul GRUPULUI de Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT”. 
 

Mai mult, Fondul Local de Garantare Craiova, filiala FNGIMM SA IFN, printr-o scrisoare trimisă 
în data de 5 aprilie 2012 Anexa IV.2 – Scrisoare de intenţie FNGCIMM IFN SA face menţiunea că a 
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demarat deja acţiuni în vederea încheierii de acorduri bancare pentru demararea Planului de 

Dezvoltare Locală conform Anexa IV.2 – Scrisoare de intenţie CEC în eventualitatea în care acesta este 
selectat pentru finanţare. Această scrisoare dovedeşte că GRUPUL de Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT” 

reprezintă interes şi pentru mediul bancar, nu doar pentru comunităţile din teritoriu. Pentru susţinerea 
acestora, potenţiali aspiranţi la calitatea de beneficiari de proiecte au avansat deja scrisori de intenţie cu 

privire la proiectele pe care doresc să le acceseze şi la mijloacele financiare de care dispun în raport cu 
procentul de cofinanţare. Se crează astfel bazele unei colaborări între beneficiari, structura de garantare şi 
finanţare bancară a cărui liant este GRUPUL de Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT”. 

În concluzie, spațiul pus la dispoziție de către Asociația pentru Protecția Mediului și Dezvoltare 
Durabilă pentru derularea activităților GRUPULUI de Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT” este 

corespunzător și oferă condițiile necesare implementării proiectului. 
 

3. Buget indicativ anual de funcţionare a GAL-ului 

 

Conform angajamentului de asigurare a resurselor materiale, financiare şi umane pentru GAL – 
ANEXA IV.1, partenerii GRUPULUI de Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT” vor asigura iniţierea 

activităţii până la primirea primei tranşe a cheltuielilor de funcţionare, existând la dispoziţia grupului două 
scrisori de intenţie pentru garantarea obţinerii acestuia şi eventuale perioade de acoperire a fluxurilor 
financiare printr-o linie de credit bancară – vezi Anexa IV.2 – Scrisoare de intenţie FNGCIMM IFN SA – 

filiala regională şi Anexa IV.3 -  Scrisoare de intenţie institutie bancară. 
 

 
În concordanţă cu prevederile măsurii 431.2 bugetul de funcţionare pentru perioada 2012 – 2015 este 

următorul:  
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VENITURI 
Total  

(2012-2015) 
Anual 2012 Anual 2013 Anual 2014 Anual 2015 

Venituri din masura 431.2 300.000,00 € 163.719,87 € 210.348,44 € 112.805,84 € 112.805,84 € 

 

 

CHELTUIELI 

     
A. Functionarea GAL 

Total  

(2012-2015) 
Anual 2012 Anual 2013 Anual 2014 Anual 2015 

Salarii și alte plăţi pentru personalul GAL 142.350,00 € 20.335,71 € 40.671,43 € 40.671,43 € 40.671,43 € 

Cheltuieli legate de plata experţilor și pentru alte 

servicii  de expertiză legate de implementarea 

strategiei de dezvoltare locală 

14.156,50 € 7.078,25 € 7.078,25 € 0,00 € 0,00 € 

Cheltuieli legate de plata experţilor și pentru alte 

servicii de expertiză legate de implementarea strategiei 

de dezvoltare locală CONTABILITATE 

7.800,00 € 1.114,29 € 2.228,57 € 2.228,57 € 2.228,57 € 

Cheltuieli legate de plata experţilor și pentru alte 

servicii de expertiză legate de implementarea strategiei 

de dezvoltare locală AUDIT 

6.825,00 € 975,00 € 1.950,00 € 1.950,00 € 1.950,00 € 

Cheltuieli pentru închirierea unor locaţii / transport 14.625,00 € 2.089,29 € 4.178,57 € 4.178,57 € 4.178,57 € 

Cheltuieli pentru închirierea achiziţia/ de echipamente 

de birotică și electronice, precum și a altor 

echipamente necesare pentru defăşurarea activităţ ilor 

GAL 

15.000,00 € 10.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 

Cheltuieli pentru organizarea întâlnirilor 7.403,50 € 2.961,40 € 2.961,40 € 740,35 € 740,35 € 

Cheltuieli legate de comunicare (telefonie, internet, 

poştă, combustibil) şi servicii poştale, transport și plata 

utilităţilor 

23.840,00 € 9.536,00 € 9.536,00 € 2.384,00 € 2.384,00 € 

Cheltuieli pentru participarea la activităţile reţelei 

naţionale și europene de dezvoltare rurală, seminarii 

etc 

8.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 

TOTAL CHELTUIELI componenta a) 240.000,00 € 56.589,94 € 72.104,22 € 55.652,92 € 55.652,92 € 

            

B. Instruirea și animarea teritoriului 

după selecţia GAL 

Total 

(2012-2015) 
Anual 2012 Anual 2013 Anual 2014 Anual 2015 

Studii ale zonei; 14.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

Măsuri pentru furnizarea informaţiei cu privire la 

strategia de dezvoltare locală 
9.840,00 € 4.920,00 € 4.920,00 € 0,00 € 0,00 € 

Evenimente de promovare 19.000,00 € 7.600,00 € 11.400,00 € 0,00 € 0,00 € 

Instruirea personalului implicat în implementarea 

strategiei de dezvoltare locală și instruirea liderilor 

locali 

14.000,00 € 5.000,00 € 9.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

Alte cheltuieli 3.000,00 € 750,00 € 750,00 € 750,00 € 750,00 € 

TOTAL CHELTUIELI componenta b) 60.000,00 € 25.270,00 € 33.070,00 € 750,00 € 750,00 € 

TOTAL CHELTUIELI 300.000 € 81.860 € 105.174 € 56.403 € 56.403 € 

% 100,00% 27,29% 35,06% 18,80% 18,80% 
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4. Dispozitivul de comunicare şi informare 

 

Procesul de informare si comunicare reprezinta un element esential atat in faza de constituire cat si 

in etapa de functionare a GAL LA NOI IN SAT si de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locala. 
In cele ce urmeaza vom face o prezentare a actiunilor de informare si comunicare aferente celor 

doua etape ale Grupului de Actiune Locala: 
1. Etapa de constituire a GAL 

2. Etapa de functionare a GAL si de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locala 

 

1. Etapa de constituire a GAL 

 

In aceasta etapa, procesul de comunicare si infomare a avut drept obiectiv general constientizarea 

actorilor locali si a teritoriilor cu privire la programul LEADER. 

Pentru a stabili coerenţa procedului de comnunicare și informare în faza de dezvoltare a acestuia, 

obiectivele specifice au fost rezumate la patru puncte: 

 

1. Informarea persoanelor cu privire la constituirea unui Grup de Acțiune Locală 
2. Cunoașterea, de către persoanele interesate a modului de funcționare a Axei LEADER și a 

Grupului de Acțiune Locală 
3. Conștientizarea actorilor locali cu privire la starea economico-socială a zonei GAL 
4. Sensibilizarea actorilor locali cu scopul implicării în crearea unui Grup de Acțiune Locală 

 

Pentru atingerea acestor obiective, a fost definită metodologia de comunicare și diseminare a 

informațiilor. Această metodologie a fost adaptată în principal populației teritoriului GAL LA NOI IN 

SAT. 

Pentru ca metodologia de comunicare și de informare să fie implementată cu succes, asigurându-

se astfel îndeplinirea obiectivelor şi obţinerea impactului, s-a stabilit că metodologia trebuie să fie să fie 

flexibilă, dinamică, coerentă şi vizibilă. 

Flexibilitatea metodologiei de informare și comunicare a asigurat transmiterea unor informații 
adaptate la populația teritoriului GAL LA NOI IN SAT 

Dinamismul metodologiei s-a conturat în implementarea eficientă a unui numar variat de activităţi 
de informare și comunicare, astfel încât să se obțină impactul dorit. 

Coerența metodologiei a fost dată de stabilirea obiectivului general și a obiectivelor specifice ale 

procesului de comunicare și de informare ceea ce a dat claritate cu privire la scopul activităţilor, activităţi 

care au fost  executate având în vedere legătura lor determinantă cu unul dintre cele patru obiective 

specifice.  

  Vizibilitatea a constituit element cheie al procesului de comunicare și informare. Pentru a obţine 

cel mai puternic impact posibil, am utilizat canalele mass-media (TV, presa scrisa, Internet) astfel că  

activitățile Grupului de Acțiune Locală LA NOI IN SAT au fost prezente în media.  

Instrumentele utilizate pentru implementarea metodologiei de comunicare și informare au fost: 
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I. Comitet al cetatenilor 

 

În data de 17 noiembrie 2011  a fost organizat un comitet al cetatenilor (a se vedea Minuta – Anexa 
V.1) în cadrul căreia a fost realizată o prezentare care a urmarit in principal furnizarea de informatii 

despre programul LEADER, beneficiile locale ce pot fi obtinute prin accesarea acestui program, etc. (a se 
vedea prezentarea atașată susținută de domnul Marian Radu, reprezentantul Primariei Comunei Dobretu la 
aceasta intalnire – Anexa V.2). Această întâlnire a vizat locuitorii microregiunii și factorii interesați din 

afara microregiunii. 
 

 
II. Distribuire pliante și afișe  

 

Au fost realizate pliante și afișe (Anexele V.15 si V.16) care conțin câteva informații generale privind 
Axa LEADER, ce este GAL , etc. Pliantele au fost distribuite locuitorilor din  toate localitățile 
componente ale grupului (Anexa V.14), instituțiilor reprezentative pentru domeniul Dezvoltării Rurale din 

județul Olt (Anexa V.5) și altor persone din afara microregiunii LA NOI IN SAT. De asemenea, pliantele 
și afișele au fost prezentate în cadrul expoziției organizată în data de 2 aprilie 2012 la Muzeul din Corabia 

(a se vedea Anexa V.11). 
Internetul s-a dovedit a fi un instrument extrem de util în difuzarea informațiilor, pliantele și afișele 

fiind postate pe site-urile partenerilor GAL LA NOI IN SAT: 

 

GAL "LA NOI IN SAT"  site 

Primaria BARZA http://www.primariabirza.judetulolt.ro/main.php  

Primaria BOBICESTI http://www.bobicesti.ro/  

Primaria GANEASA http://www.primariaganeasa.ro/ganeasa/default.htm 

Primaria OBOGA http://www.primariaoboga.ro/  

Primaria BALDOVINESTI http://www.baldovinesti.ro/  

Primaria GAVANESTI http://www.primariagavanesti.ro/main.php  

Primaria DOBRETU  http://www.primariadobretu.ro/  

Primaria CALUI http://www.primariacalui.ro/  

Primaria MORUNGLAV  http://www.primariamorunglav.ro/main.php  

Primaria PLESOIU http://www.primariaplesoiu.judetulolt.ro/main.php  

Primaria VOINEASA http://www.primaria-voineasa.ro/main.php  

 
 

III. Consultare cu sprijinul liderilor locali de opinie 

 
La data de 23 martie 2012 a avut loc consultarea cetatenilor cu sprijinul liderilor locali de opinie. 

Scopul aceste intalniri a fost reprezentat de prezentarea prioritatilor identificate prin analiza SWOT (A se 
vedea Minuta Anexa V.9 ). 

 

IV. Focus grup 

 

In cadrul consultarii cu sprijinul liderilor locali de opinie a fost organizat un Focus grup cu rolul de 
a identifica alte prioritati pentru zona GAL LA NOI IN SAT 

 

 

http://www.primariabirza.judetulolt.ro/main.php
http://www.bobicesti.ro/
http://www.primariaganeasa.ro/ganeasa/default.htm
http://www.primariaoboga.ro/
http://www.baldovinesti.ro/
http://www.primariagavanesti.ro/main.php
http://www.primariadobretu.ro/
http://www.primariacalui.ro/
http://www.primariamorunglav.ro/main.php
http://www.primariaplesoiu.judetulolt.ro/main.php
http://www.primaria-voineasa.ro/main.php
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V. Comitet local al comunității  

 
La data de 27 martie 2012, la sediul Primariei Dobretu a avut loc comitetul local al comunitatii cu 

scopul de a  discuta organizarea si functionarea GAL LA NOI IN SAT AnexaV.10. 

 
VI. Diseminarea informațiilor prin intermediul mass media 

 

Articole aparute in presa scrisa: (Anexa V.17) 

Articolul Şapte noi Grupuri de Acţiune Locală, înfiinţate pentru atragerea de fonduri europene publicat la data de 19 
februarie 2012 în Gazeta Noua Olt . Articolul poate fi consultat și pe internet la adresa:  

(http://gazetanoua.ro/index.php?Mod=stiri&id=12039&title=Sapte-noi-Grupuri-de-Actiune-Locala--infiintate-pentru-
atragerea-de-fonduri-europene.html) 

 

  Apariții TV (Anexa V.18) 
 

 Pentru diseminarea rezultatelor procesului de elaborare a Strategiei de Dezvoltare locală, GAL LA 
NOI IN SAT impreuna cu reprezentantii GRUPURILOR DE ACTIUNE LOCALA ROMULA MALVA, 
„ ECOLEG OLT INFERIOR”, „ ORIZONTURI 2012” , „ PLAIURILE OLTETULUI” „ DIRJOV 

PLAPCEA VEDEA”, „ LA NOI IN SAT” a organizat în data de 17 aprilie 2012 o dezbatere televizata in 
cadrul celei mai cunoscute emisiuni pentru promovarea spatiului rural – „VIATA SATULUI” 

 

2. Etapa de functionare a GAL si de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locala 

 

In etapa de functionare a GAL LA NOI IN SAT si de implementare a Strategiei de Dezvoltare 

Locala vor fi utilizate diverse metode pentru informarea locuitorilor și actorilor implicați în dezvoltarea 

teritoriuilui în legătură cu buna funcționare a GAL și implementarea tutror acțiunilor din cadrul Strategiei 

de Dezvoltare Locală. 

Vor exista mai multe grupuri țintă distincte, în functie de care va fi adaptat conținutul 

informațional: 

1. Cetățeni. Aceștia vor fi informați cu privire la oportunitățile oferite de Strategia de 

Dezvoltare Locală, lansarea apelurior de selecție, elaborarea propunerilor de finanțare. De 

asemenea, va fi comunicat rezultatul selecției proiectelor și rezultatele procesului de 

implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală LA NOI IN SAT.  

2. Actori implicați în dezvoltarea teritoriului – în plus față de informațiile menționate mai 

sus vor fi informați și în legătură cu buna funcționare a GAL  LA NOI IN SAT.  

3. Alte teritorii, actori din afara GAL. – vor fi informați cu privire la bunele practici 

identificate în funcționarea GAL LA NOI IN SAT și în implementarea Strategiei de 

Dezvoltare Locală. 

 
Pentru realizarea demersurilor de informare si comunicare destinat locuitorilor și actorilor 

implicați în dezvoltarea teritoriului în legătură cu buna funcționare a GAL LA NOI IN SAT  

și implementarea tuturor acțiunilor din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală vor fi 
întreprinse următoarele acțiuni de informare: 

 
 

http://gazetanoua.ro/index.php?Mod=stiri&id=12039&title=Sapte-noi-Grupuri-de-Actiune-Locala--infiintate-pentru-atragerea-de-fonduri-europene.html
http://gazetanoua.ro/index.php?Mod=stiri&id=12039&title=Sapte-noi-Grupuri-de-Actiune-Locala--infiintate-pentru-atragerea-de-fonduri-europene.html
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I. Campanie integrata de promovare 

Campania integrata de promovare va contine mai multe tipuri de actiuni de 
comunicare (prin intalniri, pe Internet, prin afise si pliante, etc)  
Întâlnirile vor avea ca scop: 

- conștientizarea locuitorilor asupra abordării LEADER, 

- prezentarea bunelor practici din Europa și din teritoriu, 

- prezentarea  informațiilor legate de strategie 

- prezentarea  informațiilor legate de apelurile de proiecte 

- discuții în grup privind anumite tematici de interes pentru actorii locali 

 

II. Seminarii itinerante in mediul rural 

Vor fi organizate seminarii in toate localitatile componente ale GAL LA NOI IN SAT 

care vor avea drept obiectiv transmiterea informatiilor privind modul de accesare a 

fondurilor acordate pentru Strategia de Dezvoltare Locala. 

 

III. Organizarea de standuri de informare la targuri  

In cadrul targurilor vor fi organizate standuri de prezentare a Programului LEADER, a 

Strategiei de Dezvoltare Locala si a GAL LA NOI IN SAT. 

 

IV. Ateliere de lucru destinate multiplicatorilor de informatii catre agricultori si 

potentiali beneficiari ai actiunilor de dezvoltare rurala 

Aceste ateliere vor avea drept obiectiv oferirea de informatii privind scrierea 

proiectelor. 

 

V. Conferinte tematice 

Conferintele tematice vor fi adresate beneficiarilor si vor avea ca tematica dezvoltarea 

rurala si oportunitățile oferite de programul LEADER 

 

VI. Comunicare online 

Va fi realizata pagina web a Grupului de Actiune Locala LA NOI IN SAT 

 

VII. Publicatii 

Vor fi realizate brosuri de promovare a Strategiei de Dezvoltare Locala 
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Metodologiile care vor fi implementate si instrumentele folosite pot fi prezentate astfel: 
 

N

r. crt. 

Actiune de informare Metodologie Instrumente Cantitate 

I Campanie integrata de 

promovare 
 

Campania integrata de 

promovare va contine mai 

multe tipuri de actiuni de 

comunicare (prin intâlniri, pe 

Internet, prin afise si pliante, 

etc) 

Intâlniri 

 

Conferinte 

tematice 

 

 

Elaborare și 

diseminare de 

materiale 

 

Difuzare 

informatii prin 

intermediul 

mass media 

20 întâlniri 

 
8 conferinte 

tematice 
 
 

1500 pliante 
300 afișe 

 
 
12 

anunturi/articole 
publicate 

 

II Seminarii itinerante in 
mediul rural 

 

Vor fi organizate seminarii in 

toate localitatile componente 

ale GAL LA NOI IN SAT care 

vor avea drept obiectiv 

transmiterea informatiilor 

privind modul de accesare a 

fondurilor acordate pentru 

Strategia de Dezvoltare Locala 

Seminarii ad 

hoc  

 
Diseminare de 

materiale 

publicitare 

11 seminarii ad 
hoc 

III Organizarea de 
standuri de informare 

la targuri  
 

In cadrul targurilor vor fi 

organizate standuri de 

prezentare a Programului 

LEADER, a Strategiei de 

Dezvoltare Locala si a GAL 

LA NOI IN SAT 

Diseminare de 

materiale 

publicitare 

 

Prezentari 

Power Point 

4 targuri 

IV Ateliere de lucru Aceste ateliere vor avea drept 

obiectiv oferirea de informatii 

privind scrierea proiectelor. 

Grupuri de 

lucru 

4 grupuri de 
lucru 

V Conferinte tematice Conferintele tematice vor fi 

adresate beneficiarilor si vor 

avea ca tematica dezvoltarea 

rurala si oportunitățile oferite 

de programul LEADER 

Prezentări 

PowerPoint, 

seminarii, 

Ateliere de 

lucru, 

4 conferinte 

VI Comunicare online Va fi realizata pagina web a Internet – 

pagina web 

1 pagina web 
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Grupului de Actiune Locala 

LA NOI IN SAT 

 

Acces la baze de 

date prin 

intermediul 

paginii web 

Grup de e-mail 

 

1 pagina web 
 

 

1 grup de e-
mail 

VI

I 

Publicatii Vor fi realizate materiale 

promotionale si brosuri de 

promovare a Strategiei de 

Dezvoltare Locala 

Elaborare de 

materiale : 

Brosuri 

 

 

 
100 brosuri 
 

Toate materialele promotionale si de informare vor respecta regulile de identitate vizuala specifica 
programului. 

Partenerii Grupului de Actiune Locala LA NOI IN SAT depașesc astfel condițiile elementare 

propuse de ghidul solicitantului și abordează tematica informării si comunicării cu seriozitate și 

orientare spre calitate. 
 

 

 

       

CRITERII DE SELECTIE – CS3: Strategie 

Eficienţa dispoziţiilor privind informarea potenţialilor beneficiari cu privire la 

activităţile întreprinse în cadrul GRUPULUI de Acţiune Locală 
 

3. Etapa de constituire a GAL 

Actiunea nr 1 – „ Comitet al cetatenilor”  
- Anexa V.1 „Minuta Comitetului cetatenilor” 
- Anexa V.2 „Prezentare LEADER sustinuta la Comitetul Cetatenilor”  

Actiunea nr 2 – „ Distribuire Pliante si Afise”  
- Anexa V.14 – Fotografii distributie materiale cetatenilor 
- Anexa V.5 – Fotografii distribuire materiale DADR Olt si alte institut ii relevante 
- Anexa V.11 – Fotografii Expozitie Muzeul din Corabia 

Actiunea nr 3 – „ Consultare cu sprijinul liderilor local de opinie”  
- Anexa V.9 Minuta  

Actiunea nr 4 – Focus grup 
- Anexa V.9 Minuta 

Actiunea nr 5 – „ Comitet al comunitatii”  
Anexa V.10 Minuta  

Actiunea nr 7 – „ Diseminarea informatiilor prin intermediul mass -media”  
- Anexa V17 Articol in presa scrisa 

- Anexa V.18 Inregistrare emisiune TV 

4. Etapa de functionare a GAL si de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locala 
Au fost prevăzute 7 acțiuni de informare  ( Campanie integrata de promovare, Seminarii itinerante in mediul rural, 

Organizarea de standuri de informare la targuri,  Ateliere de lucru destinate multiplicatorilor de informatii catre agricultori si 

potentiali beneficiari ai actiunilor de dezvoltare rurala, Conferinte tematice, Comunicare online, Publicatii) 

Aceste 7 actiuni de informare vor fi implementate prin urmatoarele instrumente: întâlniri, conferințe tematice, seminarii 
ad hoc, grupuri de lucru, afișe, publicații, acces la baze de date, elaborare și diseminare de materiale, mass -media, 

Internet, prezentari Power Point, seminarii, ateliere de lucru, brosuri) 

 

 
 GRUPUL de Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT” 

îndeplineşte 

CRITERIUL DE SELECŢIE CS 3.1.9 
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PARTEA A- VII-A: MECANISMUL DE IMPLEMENTARE 

 

În cadrul derulării proiectului, GRUPUL de Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT” acordă o 
deosebită importanţă mecanismelor de implementare, întrucât, după selectarea dosarului de candidatură, 

de modul în care vor fi organizate fluxurile de activităţi va depinde reusita programului. În această parte a 
VII-a se regasesc elementele fundamentele ale dispozitivului prevăzut în domeniul monitorizării 

(gestionarea financiară), evaluării (mod de organizare, metodologie, indicatori) şi al controlului. 
 

Cele trei componente importante descrise în punctele de mai jos sunt: 

 Monitorizarea: pornind de la modul în care se realizează colectarea, sistematica și structurarea 
anuală a datelor privind activităţile desfăşurate, rezultă conturarea dispozitivului de gestionare 

financiară care funcţionează în mod transparent către toate nivelele structurilor decizionale. 
 Evaluarea: porneşte de la elaborarea unui dispozitiv clar de organizare a înregistrării şi raportării 

către AM a unor sugestii şi remarci privind rezultatele implementării proiectelor în cadrul 

strategiei de dezvoltare locală. Pentru conturarea acesteia se vor prezenta în cele ce urmează 
indicatorii și metodologia de evaluare, precizându-se tipurile de rapoarte ce se vor realiza. 

Relaţia între resurse și timpii de lucru, precum și activitatea auditorului independent vin să 
completeze componenta de evaluare. 

 Controlul: modul în care GRUPUL de Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT” și implicit beneficiarii 

acestuia, înţeleg să respecte planificarea legată de implementarea strategiei de dezvoltare se va 
evalua în cadrul verificărilor pe teren la care vor participa reprezentanţi ai structurilor în drept. 

Dispozitivul de monitorizare, evaluare şi control implementat de GRUPUL de Acţiune Locală 
”LA NOI IN SAT” presupune: 

 Luarea operativă a deciziilor asupra implementării proiectului (sau depistarea problemelor); 

 Efectuarea zilnică a gestionării proiectului; 
 Executarea operativă şi corectă a procedurilor de gestionare a resurselor; 

 Facilitarea coordonării între activităţile componentelor;  
 Monitorizarea şi raportarea la timp despre realizările şi rezultatele proiectului; 
 Informaţia despre conţinutul proiectului şi realizările acestuia este oferită factorilor de decizie la 

cel mai înalt nivel. 
 

       Mecanismul de implementare este completat la finalul capitolului cu modul în care sunt 
distribuite responsabilităţile pentru fiecare etapă a circuitului unui dosar între GRUPUL de Acţiune 
Locală ”LA NOI IN SAT”, APDRP și AM. 

 

 
SCS 3.1.6 Dispoziţii administrative, reguli detaliate, pista de audit şi control 

 Metodologia folosită pentru adoptarea operativă a deciziilor ce privesc implementarea, inclusiv identificarea problemelor;  

 

GRUPUL de Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT” se va ghida după un Regulament de Organizare și 
Funcţionare la nivel intern, care va stabili detaliat circuitul administrativ și decizional pentru toatî 

perioada implementării.  
În vederea conturării metodologiei operative cu scopul identificării problemelor în timp util și 

aplicării corecturilor necesare, sunt propuse o serie de reguli de eficienţă şi conformitate ce se inspiră din 
prevederile Regulamentului CE nr. 1290/1999 privind controlul financiar al intervenţiilor cofinanţate din 
fonduri comunitare şi ale Regulamentului nr. 438/2001 care disciplinează modalitatea de aplicare.                               

În special, acesta respectă principiile unei definiri clare, alocării şi separării funcţiilor în cadrul GAL, 
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exercitării eficace a unor funcţii şi informării organului abilitat cu privire la efectuarea sarcinilor şi la 
mijloacele implicate în realizarea acţiunilor.  

În cadrul etapei de implementare, metodologia de lucru adoptată de GRUPUL de Acţiune Locală ”LA 

NOI IN SAT” are drept scop stabilirea unei corespondenţe între datele sintetice certificate de APDRP 
pentru fiecare înregistrare a cheltuielilor şi documentaţia justificativă păstrată la sediu sau la beneficiarii 

finali în conformitate cu prevederile măsurilor în care proiectele vor primi finantare. 
 
Prin urmare, pentru adoptarea operativă a deciziilor ce privesc implementarea, GRUPUL de Acţiune 

Locală ”LA NOI IN SAT” va urmări să: 
- documenteze toate fazele procedurale implementate pentru acordarea contribuţiilor şi adjudecarea de 

bunuri/ servicii şi controalele aferente; 
- să utilizeze un sistem contabil corespunzător, capabil să înregistreze fiecare plată efectuată şi să 

demonstreze corespondenţa directă cu un document contabil justificativ; 

- să realizeze un sistem conform de arhivare a informaţiilor legate de controale şi cu documentaţia 
aferentă pentru a le putea pune la dispoziţia oricărei comisii de control. 

În acest mod, se urmăreşte identificarea problemelor care ar putea apărea în activitatea curentă la 
două nivele: 

1. Procedural 

 
Fişa rezumat a unei cereri de finanţare de la selectarea ei de către GAL până la semnarea 

contractului cu APDRP  – document intern al GRUPUL de Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT” 
 

GRUPUL de Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT” 

AXA  

MĂSURA  

TITLUL PROIECTULUI  

 

Număr de înregistrare a cererii de finanţare  

Solicitant  

Adresa și date de contact  

 

 
 

Activitatea Instituţia 

Cine a 

efectuat 

Nume / 

semnătura 

Data 

Cine a 

verificat 

Nume/ 

semnătura 

Data 

Statut cerere 

(eligibilă 

/ solicitare de 

informaţii/ 

neeligibilă) 

Documente 

întocmite 

 

1. Verificarea 

Conformităţii și a selecţiei 

     

2. Înregistrarea cererii de finanţare      

3. Înfiinţarea dosarului administrativ      

4. Verificarea pe teren      

5. Întocmire raport verificare cerere de finanţare      

6. Verificarea și semnarea rapoartelor, 

întocmirea și transmiterea borderourilor de 

cererii de finanţare de la GAL la APDRP 

     

7. Transmiterea cererii de finanţare originale și a 

dosarului administrativ de la GAL la APDRP 

     

8. Verificarea documentelor primite de către AM      
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judeţean /Agenţia de plăţi 

9. Repartizarea cererii de finanţare unui expert      

10. Verificarea eligibilităţii și a criteriilor de 

selecţie (dacă este cazul) 

     

11. Finalizarea verificării eligibilităţii și 

evaluării criteriilor de selecţie după primirea 

informaţiilor suplimentare, dacă este cazul 

     

12. Întocmirea listei cererilor de finanţare 

eligibile și neeligbile 

     

13. Notificarea cererilor de finanţare neeligibile/ 

neselectate (daca este cazul) 

     

14. Repartizarea cererilor de finanţare eligibile, 

conform Listei cererilor de finanţare eligibile și 

neeligibile, experţilor în vederea contractării 

     

 
2. Financiar – contabil 

 

 este elaborată o listă a operaţiunilor aprobate în cadrul acordării contribuţiei în care au fost indicate 
cel puţin următoarele informaţii: beneficiarul final, data acordării contribuţiei, sumele angajate şi 

plătite, perioada cheltuielii, cheltuiala totală pe măsură; 
 la propriul nivel de gestiune sunt disponibile documentele aferente de selecţie a beneficiarilor, 

rapoarte privind verificările efectuate asupra proiectelor finanţate; 

 înregistrările contabile disponibile la diversele niveluri de gestiune furnizează indicaţii detaliate 
privind cheltuielile efectiv realizate de beneficiarii finali pentru fiecare operaţiune cofinanţată; 

 în declaraţiile de cheltuieli efectiv efectuate, informaţiile sunt sistematizate conform unui buget care 

indică pentru fiecare operaţiune fiecare rubrică de cheltuieli care duc la o suma totala; 
 pentru rubricile de cheltuieli care fac referire doar parţial la operaţiunea cofinanţată se demonstrează 

acurateţea repartizării cheltuielii între operaţiunea cofinanţată şi alte cheltuieli (acelaşi principiu se 
aplică pentru cazurile de cheltuieli eligibile până la o anumită sumă sau proporţional cu alte costuri); 

 este garantat accesul la documente pentru personalul autorităţilor de control, al structurilor care 

efectuează verificări asupra sistemelor de gestiune şi de control. 
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SCS 3.1.6 Dispoziţii administrative, reguli detaliate, pista de audit şi control 

 Gestionarea zilnică a implementării  

 

PISTA DE AUDIT – ACHIZIŢII PUBLICE ŞI PLĂŢI 

Nr. 
Crt. 

Activitate 

Cine desfăşoară activitatea Responsabil 
Document 
primit 

Document generat 
Cine semnează 
documentul 

Unde se arhivează 

Extern Intern    Poziţia ierarhică 
Arhiva fizică - 
original 

copie  

1 

Emitere Hotărâre privind 
aprobarea documentaţiei 
de atribuire și numirea 
comisiei de evaluare a 

ofertelor în vederea 
atribuirii 

 GAL 
Compartiment 
administrativ 

 

Hotarare privind 

aprobarea 
documentaţiei de 
atribuire și numirea 
comisiei de 

evaluare a ofertelor 
în vederea atribuirii 

Responsabil 
administrativ - 
Coordonatorul 

Secretariat GAL - 

2 
Emitere Notă justificativă 
privind alegerea procedurii 

de atribuire 

 GAL 
Compartiment 
administrativ 

 

Notă justificativă 
privind alegerea 
procedurii de 

atribuire 

Responsabil 
administrativ - 

Coordonatorul 

Secretariat GAL - 

3 

Elaborare Referat de 
necesitate și oportunitate, 
estimarea valorii 
contractului de achiziţie 

publică 

 GAL 
Compartiment 
administrativ 

 

Referat de 

necesitate și 
oportunitate, 
estimarea valorii 

contractului de 
achiziţie publică 

Responsabil 
administrativ - 
Coordonatorul 

Secretariat GAL - 

4 
Elaborarea Calendarului 
achiziţiilor publice 

 GAL 
Compartiment 
administrativ 

 
Calendarul 
Achiziţiilor publice 

Responsabil 
administrativ - 
Coordonatorul 

Secretariat GAL - 

5 
Emitere Notă justificativă 
privind stabilirea criteriilor 

de selecţie 

 GAL 
Compartiment 

administrativ 
 

Notă justificativă 
privind stabilirea 

cerinţelor minime 
de calificare 
referitoare la 

situaţia economică, 
financiară, tehnică 
şi/sau profesională 
ce trebuiesc 

îndeplinite 

Responsabil 
administrativ - 

Coordonatorul 

Secretariat GAL - 

6 
Elaborare documentaţiei de 
atribuire 

 GAL 
Compartiment 
administrativ 

 

Documentatia de 

atribuire pentru 
aplicarea procedurii 
de atribuire 

Responsabil 
administrativ - 
Coordonatorul 

Secretariat GAL - 

7 
Publicarea  anunţului de 
participare pe SEAP 

 GAL 
Compartiment 
administrativ 

 
Anunţul de 
participare 

Responsabil 
administrativ - 

Coordonatorul 

Secretariat GAL - 
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8 Scrisoare înaintare 
Firma 
participantă 

  

Scrisoare 
înaintare 

Oferta 
tehnică și 
financiară, 
documente 

însoţitoare 

 Firma participantă Secretariat GAL - 

9 
Declaraţia de 
confidenţialitate și 
imparţialitate 

 GAL 
Compartiment 
administrativ 

 
Declaraţia de 
confidenţialitate și 
imparţialitate 

Membrii comisiei 
de evaluare a 
ofertelor 

Secretariat GAL - 

10 

Desfăşurarea şedinţei de 
deschidere a ofertelor și 
întocmirea procesului 

verbal 

 Comisia de evaluare 
Preşedintele 
comisiei 

 

Proces verbal al 
şedinţei de 
deschidere a 

ofertelor 

Membrii comisiei 
de evaluare a 

ofertelor 

Secretariat GAL - 

11 
Solicitarea clarificărilor și 
completărilor 
documentelor 

 
Preşedintele 
comisiei 

Preşedintele 
comisiei 

 
Adresa de solicitare 
clarificări 

Preşedintele 
comisiei 

Secretariat GAL - 

12 Raportului Procedurii  Comisia de evaluare 
Comisia de 
evaluare 

 
Raportul procedurii 
-incluzând și 

centralizator punctaj 

Comisia de evaluare Secretariat GAL - 

13 
Comunicarea rezultatului 
procedurii 

 Comisia de evaluare 
Comisia de 
evaluare 

 
Adresa de 
comunicare rezultat 

Comisia de evaluare Secretariat GAL - 

14 
Semnarea contractului de 

servicii 

Firma 

câştigătoare 

Compartiment 

administrativ 

Compartiment 

administrativ 
 Contract 

Responsabil 

administrativ - 
Coordonatorul 

 

- 

15 Anunţ de atribuire SEAP  
Compartiment 
administrativ 

Compartiment 
administrativ 

 
Anunţ de atribuire 
contract 

Responsabil 
administrativ - 
Coordonatorul 

Secretariat GAL - 

16 Act adiţional 1  
Compartiment 

administrativ 

Compartiment 

administrativ 
 Act adiţional 

Responsabil 

administrativ - 
Coordonatorul 

Secretariat GAL - 

17 Proces verbal de recepţie 
Firma 
câştigătoare 

GAL 
Compartiment 
administrativ 

 
Proces verbal de 
recepţie 

Responsabil 
administrativ - 
Coordonatorul 

Secretariat GAL - 

18 Factură fiscală 
Firma 
căştigătoare 

  
Factură 
fiscală 

 
Compartiment 
administrativ 

Departamentul 
financiar 

Compartiment 
administrativ 

19 Emitere Notă justificativă  
Compartiment 
administrativ 

Manager Proiect  
Notă justificativă  
privind exercitarea 

CFP 

Manager Proiect 
Departamentul 
financiar 

Secretariat GAL 

20 
Emitere Propunere de 
angajare 

 
Compartiment 
administrativ 

Manager Proiect  
Propunere de 
angajare a 
cheltuielii 

Responsabil 
administrativ - 
Coordonatorul 

Departamentul 
financiar 

Secretariat GAL 
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21 
Emitere Angajament 
bugetar a cheltuielii 

 
Compartiment 
administrativ 

Responsabil 
financiar 

 
Angajament bugetar 
a cheltuielii 

Responsabil 
administrativ - 
Coordonatorul 

Departamentul 
financiar 

Secretariat GAL 

22 
Emitere Ordonanţarea de 
plată 

 
Compartiment 
administrativ 

Responsabil 
financiar 

 
Ordonanţarea de 
plată 

Responsabil 

administrativ - 
Coordonatorul 

Departamentul 
financiar 

Secretariat GAL 

23 Emitere Ordin de plată  
Compartiment 
administrativ 

Responsabil 
financiar 

 Ordin de plată 
Responsabil 
administrativ - 
Coordonatorul 

Departamentul 
financiar 

Secretariat GAL 

24 
Emitere Adresă către 

Trezorerie 
 

Compartiment 

administrativ 

Responsabil 

financiar 
 

Adresă către 

Trezorerie solicitare 
efectuare plată 

Responsabil 

administrativ - 
Coordonatorul 

Departamentul 

financiar 
Secretariat GAL 

25 Extras de cont Trezorerie   
Extras de 
cont 

 Trezorerie 
Departamentul 
financiar 

Secretariat GAL 
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 SCS 3.1.6 Dispoziţii administrative, reguli detaliate, pista de audit şi control 

 Gestionarea operativă și corectă a resurselor 

 

Organizarea și managementul eficient vor fi urmărite în timpul activităţii de implementare 

și se va verifica modul în care sunt utilizate resursele pentru atingerea scopurilor. Fiecare grup 
sectorial și entitate care se implică cu diverse resurse în procesul de implementare va fi interesată 
și informată de eficacitatea utilizării acestora. 

 
Pentru evaluarea modului în care sunt folosite resursele, se vor realiza o serie de acţiuni 

precum: 
 Întâlniri pentru evaluarea ratei de succes a acţiunilor de implementare (semestrial);  
 Grupuri de lucru tematice (întâlniri deschise celor interesaţi să participe cu propuneri de 

îmbunătăţire a sistemului de lucru);  
 Chestionare care vor preleva gradul de realizare, rezultatele și impactul programelor incluse în 

strategie;  
 Baza de date informatică care va cuprinde indicatorii de realizare ai strategiei de dezvoltare a 

GAL-ului; 

 Rapoarte privind necesitatea achiziţionării unor echipamente sau tehnologii, tinând cont de relaţia 
calitate – preţ – utilitate în activitate.  

 
 SCS 3.1.6 Dispoziţii administrative, reguli detaliate, pista de audit şi control   

 Coordonarea activităţilor administrative cu pista de audit; 

 

Corelarea dispoziţiilor administrative cu pista de control ajută la o mai bună desfăşurare a 
procesului de implementare a politicilor prin urmărirea ţintelor propuse și înregistrarea eventualelor 
abateri, însoţite de explicarea și corectarea lor. Pentru situaţiile problemă se inventariază soluţiile posibile 

și se adoptă varianta care răspunde cel mai bine scopului propus și conjuncturii respective. Realizarea 
auditului financiar va ţine cont de circuitul cheltuielilor de funcţionare și activităţilor în concordantă cu 

prevederile legale naţionale și comunitare. Fiecare cerere de plată lunară depusă de GRUPUL de Acţiune 
Locală ”LA NOI IN SAT” pentru cheltuielile de funtionare sau de animare, instruire va fi însoţită de un 
certificat de audit pe această componentă. 

 
Activitatea administrativă a GRUPULUI de Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT” este strâns legată 

de pista de audit la nivel procedural pentru toată activitatea, interferându-se în numeroase puncte astfel: 
 

 Evaluarea periodică a progreselor înregistrate pentru realizarea obiectivelor specifice ale 

Strategiei, pe baza documentelor primite de la personalul administrativ; 
 Examinarea rezultatelor implementării fiecărei măsuri şi monitorizarea calităţii implementării 

Strategiei; 
 Examinarea rezultatelor evaluărilor externe; 
 Analizarea şi aprobarea Raportului anual de progres şi a rapoartelor de evaluare, înainte de a fi 

transmise forurilor superioare: CDRPDR/DADR; 
 Elaborarea recomandărilor şi propunerilor în vederea îmbunătăţirii impactului strategiei; 

 Analizarea și aprobarea propunerilor de ajustare/ modificare a Strategiei. 
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PISTA DE AUDIT - EVALUARE, CONTROL ȘI MONITORIZARE 

Nr. 

Crt. 
Activitate 

Cine desfăşoară 

activitatea 
Responsabil 

Document 

primit 

Document 

generat 

Cine semneaza 

documentul 
Unde se arhivează 

Extern Intern       
Pozitia 

ierarhica 

Arhiva fizica 

- original 
copie 

1 

Convocare reuniune membri 

GRUPUL de Acţiune Locală 

”LA NOI IN SAT” în vederea 

stabilirii modalităţilor de 

eveluare, control și 

monitorizare a Planului de 

Dezvoltare Locala 

  GAL Secretar   Convocator 

Responsabil 

legal GRUPUL 

de Acţiune 

Locală ”LA 

NOI IN SAT” 

Secretariat 

GAL 
- 

2 

Desfăşurare reuniune parteneri 

GRUPUL de Acţiune Locală 

”LA NOI IN SAT” 

  GAL 

Adunarea 

Generală a 

GRUPULUI de 

Acţiune Locală 

”LA NOI IN 

SAT” 

  Proces - verbal Membri prezenţi 
Secretariat 

GAL 
- 

3 

Stabilirea și aprobarea 

modalităţilor de evaluare, 

control și monitorizare  a 

Planului de Dezvoltare Locala 

a GRUPULUI de Acţiune 

Locală ”LA NOI IN SAT”   

GAL 

Adunarea 

Generala a 

GRUPULUI de 

Acţiune Locală 

”LA NOI IN 

SAT”   

Proces - verbal Membri prezenţi 
Secretariat 

GAL 
- 

4 

Solicitare ofertă de preţ pentru 

realizarea evaluării ex - ante a 

Planului de Dezvoltare Locala 

  GAL Secretar 

  

Proces - verbal 
Responsabil 

legal GAL 

Secretariat 

GAL 

  

5 Analiza oferte de preţ 
  

GAL Secretar Oferă de preţ Proces - verbal 
Responsabil 

legal GAL 

Secretariat 

GAL 
- 

6 Semnare contract  Consultant GAL 

Responsabil legal 

GRUPUL de 

Acţiune Locală 

”LA NOI IN 

SAT” 

Contract Contract 

Responsabil 

legal GAL / 

Consultant 

Secretariat 

GAL 
- 

7 Realizare evaluare ex - ante Consultant 

  

Consultant 

  

Raport privind 

evaluarea ex-

ante 

Responsabil 

legal GAL / 

Consultant 

Secretariat 

GAL 
- 
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8 

Includerea rezultatelor analizei 

ex-ante în Planul de 

Dezvoltare Locală a 

GRUPULUI de Acţiune 

Locală ”LA NOI IN SAT” 

Consultant GAL Consultant  / GAL 

  

Planul de 

Dezvoltare 

Locala 

  

Secretariat 

GAL 
- 

9 

Realizare evaluare 

intermediară a Planului de 

Dezvoltare Locală pe toată 

perioada de implementare   

GAL 

Responsabil 

administrativ - 

Coordonatorul 
  

Raport de 

evaluare 

Responsabil 

administrativ - 

Coordonatorul 

Secretariat 

GAL 

Comparti

ment 

administr

ativ 

10 

Prezentarea rapoartelor de 

evaluare Consiliului Director 

al GRUPULUI de Acţiune 

Locală ”LA NOI IN SAT”   

GAL 

Responsabil 

administrativ - 

Coordonatorul 
  

Proces - verbal 

Membrii 

Consiliului 

Director 

Secretariat 

GAL 

Comparti

ment 

administr

ativ 

11 

Emiterea unor propuneri de 

îmbunătăţire a Planului de 

Dezvoltare Locala de către 

Consiliul Director   

GAL Consiliul Director 

  

Raport cu 

propuneri de 

îmbunătăţire 

Membrii 

Consiliului 

Director 

Secretariat 

GAL 

Comparti

ment 

administr

ativ 

12 

Prezentarea rapoartelor cu 

propuneri de îmbunătăţire  

Aduăarii Generale a 

GRUPULUI de Acţiune 

Locală ”LA NOI IN SAT” 

pentru a fi studiate 
  

GAL Secretar 

Raport cu 

propuneri de 

îmbunătăţire 

Aprobare / 

Respingere 

Membrii 

Adunării 

Generale a 

GRUPULUI de 

Acţiune Locală 

”LA NOI IN 

SAT” 

Secretariat 

GAL 

  

13 

Implementarea măsurilor de 

îmbunătăţire ca urmare a 

aprobării acestora de către 

Adunarea Generala a 

GRUPULUI de Acţiune 

Locală ”LA NOI IN SAT”   

GAL 

Responsabil 

administrativ - 

Coordonatorul 

  

Raport asupra 

implementării 

măsurilor de 

îmbunătăţire 

Responsabil 

administrativ - 

Coordonatorul 

Secretariat 

GAL 

  

14 

Realizarea raporturilor 

aferente Planului de 

Dezvoltare Locală a 

GRUPULUI de Acţiune 

Locală ”LA NOI IN SAT” 

(iniţial, intermediar / final și 

de progres)   

GAL 
Compartimentul 

administrativ 

  

Rapoarte 

(iniţial, 

intermediar / 

final și de 

progres) 

Responsabil 

administrativ - 

Coordonatorul 

Secretariat 

GAL 

  

15 

Prezentarea rapoartelor 

Consiliului Director al 

GRUPULUI de Acţiune 

Locală ”LA NOI IN SAT”   

GAL 

Responsabil 

administrativ - 

Coordonatorul 

Rapoarte 

(iniţial, 

intermediar / 

final și de 

progres) 

Proces - verbal 

Membrii 

Consiliului 

Director 

Secretariat 

GAL 
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16 

Prezentarea  rapoartelor 

Adunării Generale a 

GRUPULUI de Acţiune 

Locală ”LA NOI IN SAT” 

  

GAL 

Responsabil 

administrativ - 

Coordonatorul 

Rapoarte 

(iniţial, 

intermediar / 

final și de 

progres) 

Proces - verbal 

Membrii 

Adunării 

Generale a 

GRUPULUI de 

Acţiune Locală 

”LA NOI IN 

SAT” 

Secretariat 

GAL 

  

17 
Transmiterea Rapoartelor 

către APDRP 
  

GAL 

Responsabil 

administrativ - 

Coordonatorul   

Scrisoare de 

înaintare 

Responsabil 

administrativ - 

Coordonatorul 

Secretariat 

GAL 
- 

18 

Asigurarea publicităţii 

rezultatelor monitorizării  în 

teritoriul GRUPULUI de 

Acţiune Locală ”LA NOI IN 

SAT” prin intermediul 

pliantelor, broşurilor și a 

paginii web   

GAL 
Compartiment 

administrativ 

Raport de 

monitorizare 

Materiale 

informative 

Responsabil 

administrativ - 

Coordonatorul 

Secretariat 

GAL 

Comparti

ment 

administr

ativ 

19 

Implementarea măsurilor de 

îmbunătăţire ca urmare a 

analizei rapoartelor de progres 

de către Adunarea Generală a 

GRUPULUI de Acţiune 

Locală ”LA NOI IN SAT” și 

a aprobării măsurilor de 

îmbunătăţire   

GAL 

Responsabil 

administrativ - 

Coordonatorul 

  

Raport de 

implementare a 

măsurilor de 

îmbunătăţire 

Responsabil 

administrativ - 

Coordonatorul 

Secretariat 

GAL 

Comparti

ment 

administr

ativ 

20 

Monitorizarea Planului de 

Dezvoltare Locala prin 

intermediul sistemului 

informatic al GRUPULUI de 

Acţiune Locală ”LA NOI IN 

SAT”   

GAL 
Compartimentul 

administrativ 

  

Raport de 

monitorizare 

Responsabil 

administrativ - 

Coordonatorul 

- 

Comparti

ment 

administr

ativ 

21 

Prezentarea rezultatelor 

monitorizării către Consiliul 

Director al GRUPULUI de 

Acţiune Locală ”LA NOI IN 

SAT”   

GAL Secretar 
Raport de 

monitorizare 
Proces - verbal 

Membrii 

Consiliului 

Director 

Secretariat 

GAL 

Comparti

ment 

administr

ativ 

22 

Asigurarea publicităţii 

rezultatelor monitorizării 

informatice în teritoriul 

GRUPULUI de Acţiune 

Locală ”LA NOI IN SAT” 

prin intermediul pliantelor, 

broşurilor și a paginii web   

GAL 
Compartiment 

administrativ 

Raport de 

control 

Materiale 

informative 

Responsabil 

administrativ - 

Coordonatorul 

Secretariat 

GAL 

Comparti

ment 

administr

ativ 
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22 

Controlul implementării 

proiectelor depuse în cadrul 

GRUPULUI de Acţiune 

Locală ”LA NOI IN SAT” pe 

tot parcursul implementării 

acestora   

GAL 
Compartimentul 

administrativ 

  

Raport de 

control 

Responsabil 

administrativ - 

Coordonatorul 

- 

Comparti

ment 

administr

ativ 

23 

Monitorizarea respectării 

graficelor de implementare a 

proiectelor depuse în cadrul 

GRUPULUI de Acţiune 

Locală ”LA NOI IN SAT”   

GAL 
Compartimentul 

administrativ 

  

Raport de 

control 

Responsabil 

administrativ - 

Coordonatorul 

- 

Comparti

ment 

administr

ativ 

24 

Asigurarea publicităţii 

rezultatelor controlului în 

teritoriul GRUPULUI de 

Acţiune Locală ”LA NOI IN 

SAT” prin intermediul 

pliantelor, broşurilor și a 

paginii web   

GAL 
Compartiment 

administrativ 

Raport de 

control 

Materiale 

informative 

Responsabil 

administrativ - 

Coordonatorul 

Secretariat 

GAL 

Comparti

ment 

administr

ativ 

24 

Solicitare ofertă de preţ în 

vederea realizării unor 

activităţi de monitorizare 

punctuale pentru teritoriul 

GRUPULUI de Acţiune 

Locală ”LA NOI IN SAT” 

Firmă 

specializată 
GAL Secretar 

  

Solicitare ofertă 

de preţ 

Responsabil 

administrativ - 

Coordonatorul 

Secretariat 

GAL 
- 

25 Analiză oferte de preţ 

  

GAL 
Compartimentul 

administrativ 
Ofertă de preţ 

Proces verbal de 

evaluare 

Responsabil 

administrativ - 

Coordonatorul 

Secretariat 

GAL 
- 

26 Semnare contract 
Firmă 

specializată 
GAL 

Compartimentul 

administrativ 

  

Contract 

Responsabil 

administrativ - 

Coordonatorul / 

Firmă 

specializată 

Secretariat 

GAL 

Comparti

ment 

administr

ativ 

27 

Realizarea activităţilor de 

monitorizare de către firma 

specializată 

Firma 

specializată 

  

Firma specializată 

  

Raport de 

monitorizare 

Firma 

specializată 

Secretariat 

GAL 

Comparti

ment 

administr

ativ 

28 

Transmiterea rezultatelor 

monitorizării realizate de către 

firma specializată către 

Consiliul Director al 

GRUPULUI de Acţiune 

Locală ”LA NOI IN SAT” 

  GAL   
Raport de 

monitorizare 

Scrisoare de 

înaintare 

Firma 

specializată 

Secretariat 

GAL 
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29 

Asigurarea publicităţii 

rezultatelor raportului de 

monitorizare elaborat de firma 

specializată în teritoriul 

GRUPULUI de Acţiune 

Locală ”LA NOI IN SAT” 

prin intermediul pliantelor, 

broşurilor și a paginii web 
  

GAL 
Compartiment 

administrativ 

Raport de 

monitorizare 

Materiale 

informative 

Responsabil 

administrativ - 

Coordonatorul 

Secretariat 

GAL 

Comparti

ment 

administr

ativ 

30 

Realizare monitorizare anuală 

a Planului de Dezvoltare 

Locala 
  

GAL 
Compartimentul 

administrativ 

  

Raport anual de 

monitorizare 

Responsabil 

administrativ - 

Coordonatorul 

Secretariat 

GAL 

Comparti

ment 

administr

ativ 

31 

Prezentarea raportului anual 

de monitorizare Consiliului 

Director al GRUPULUI de 

Acţiune Locală ”LA NOI IN 

SAT”   

GAL 

Responsabil 

administrativ - 

Coordonatorul 

  

Proces - verbal 

Membrii 

Consiliului 

Director 

Secretariat 

GAL 

Comparti

ment 

administr

ativ 

32 

Emiterea unor propuneri de 

îmbunătăţire a Planului de 

Dezvoltare Locala de catre 

Consiliul Director   

GAL Consiliul Director 

  

Raport cu 

propuneri de 

îmbunătăţire 

Membrii 

Consiliului 

Director 

Secretariat 

GAL 

Comparti

ment 

administr

ativ 

33 

Prezentarea rapoartelor cu 

propuneri de îmbunătăţire  

Adunării Generale a 

GRUPULUI de Acţiune 

Locală ”LA NOI IN SAT” 

pentru a fi studiate 
  

GAL Secretar 

Raport cu 

propuneri de 

îmbunătăţire 

Aprobare / 

Respingere 

Membrii 

Adunării 

Generale a 

GRUPULUI de 

Acţiune Locală 

”LA NOI IN 

SAT” 

Secretariat 

GAL 

Comparti

ment 

administr

ativ 

34 
Transmiterea Raportului anual 

de progres către APDRP 
  

GAL 

Responsabil 

administrativ - 

Coordonatorul   

Scrisoare de 

înaintare 

Responsabil 

administrativ - 

Coordonatorul 

Secretariat 

GAL 

- 

 

 

35 

Implementarea măsurilor de 

îmbunătăţire ca urmare a 

aprobării acestora de către 

Adunarea Generală a 

GRUPULUI de Acţiune 

Locală ”LA NOI IN SAT”   

GAL 

Responsabil 

administrativ - 

Coordonatorul 

  

Raport asupra 

implementării 

măsurilor de 

îmbunătăţire 

Responsabil 

administrativ - 

Coordonatorul 

Secretariat 

GAL 

  

36 

Realizarea evaluarii ex-post a 

Planului de Dezvoltare Locală 

a GRUPULUI de Acţiune 

Locală ”LA NOI IN SAT”   

GAL 
Compartimentul 

administrativ 

  

Raport 

monitorizare ex-

post 

Responsabil 

administrativ - 

Coordonatorul 

Secretariat 

GAL 

Comparti

ment 

administr

ativ 
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37 

Prezentarea raportului  de 

monitorizare ex-post 

Consiliului Director al 

GRUPULUI de Acţiune 

Locală ”LA NOI IN SAT”   

GAL 

Responsabil 

administrativ - 

Coordonatorul 

  

Proces - verbal 

Membrii 

Consiliului 

Director 

Secretariat 

GAL 

Comparti

ment 

administr

ativ 

38 

Emiterea unor propuneri de 

îmbunătăţire a Planului de 

Dezvoltare Locală de către 

Consiliul Director   

GAL Consiliul Director 

  

Raport cu 

propuneri de 

îmbunătăţire 

Membrii 

Consiliului 

Director 

Secretariat 

GAL 

Comparti

ment 

administr

ativ 

39 

Prezentarea rapoartelor cu 

propuneri de îmbunătăţire  

Adunării Generale a 

GRUPULUI de Acţiune 

Locală ”LA NOI IN SAT” 

pentru a fi studiate 
  

GAL Secretar 

Raport cu 

propuneri de 

îmbunătăţire 

Aprobare / 

Respingere 

Membrii 

Adunării 

Generale a 

GRUPULUI de 

Acţiune Locală 

”LA NOI IN 

SAT” 

Secretariat 

GAL 

Comparti

ment 

administr

ativ 

40 

Transmiterea Raportului de 

monitorizare ex-post  către 

APDRP   

GAL 

Responsabil 

administrativ - 

Coordonatorul   

Scrisoare de 

înaintare 

Responsabil 

administrativ - 

Coordonatorul 

Secretariat 

GAL 
- 

41 

Asigurarea publicităţii 

rezultatelor raportului de 

monitorizare ex-post în 

teritoriul GRUPULUI de 

Acţiune Locală ”LA NOI IN 

SAT” prin intermediul 

pliantelor, broşurilor și a 

paginii web   

GAL 
Compartiment 

administrativ 

Raport de 

monitorizare 

Materiale 

informative 

Responsabil 

administrativ - 

Coordonatorul 

Secretariat 

GAL 

Comparti

ment 

administr

ativ 

41 

Implementarea măsurilor de 

îmbunătăţire ca urmare a 

aprobării acestora de către 

Adunarea Generală a 

GRUPULUI de Acţiune 

Locală ”LA NOI IN SAT”   

GAL 

Responsabil 

administrativ - 

Coordonatorul 

  

Raport asupra 

implementării 

măsurilor de 

îmbunătăţire 

Responsabil 

administrativ - 

Coordonatorul 

Secretariat 

GAL 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 SCS 3.1.6 Dispoziţii administrative, reguli detaliate, pista de audit şi control   

 Detalierea activităţilor prevăzute de către parteneriat pentru efectuarea controlului în cadrul GAL;  

 

Controlul – reprezintă un sistem de verificare a respectării planificării legate de 
implementarea strategiei de dezvoltare locală pe baza unor rapoarte întocmite în concordanţă 

cu stadiul programului.  
Programarea vizitelor (controalelor) în teren va trebui să 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. 

Înaintea efectuării vizitei de monitorizare, Compartimentul Administrativ va comunica 

Beneficiarului: 
 data 

 scopul acţiunii 
 persoanele participante  
 documente care trebuie puse la dispoziţia echipei de control 

 
Scopurile vizitei de monitorizare: 

 De a asigura progresul proiectului în conformitate cu prevederile contractului de 
finanţare; 

 De a anticipa / identifica problemele ce pot apărea în implementare și de a oferi 

sugestii pentru luarea de măsuri corective; 
 De a identifica elementele de succes ale proiectului; 

 De a încuraja comunicarea între GRUPUL de Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT” și 
Beneficiari. 

 

Aspecte de verificat: 

 

 Modul în care beneficiarul respectă prevederile contractuale specifice operaţiunii 
finanţate; 

 Utilizarea bunurilor (mobile/imobile) finanţate în cadrul proiectului în conformitate cu 

prevederile contractuale; 
 Respectarea calendarului de activităţi și a graficului de achiziţii publice; 

 Respectarea calendarului de transmitere a rapoartelor de progres; 
 Modul în care beneficiarul asigură resurse materiale și umane necesare implementării 

proiectului; 

 Modul în care beneficiarul respectă principiile egalităţii de şanse; 
 Respectarea prevederilor Manualului de Identitate vizuală pentru materialele de 

informare și publicitate elaborate în cadrul proiectului; 
 Gradul de realizare a indicatorilor aşa cum au fost aceştia prevăzuţi în cererea de 

finanţare, anexă la contract; 

 Modul în care beneficiarul păstrează și arhivează documentaţia referitoare la proiect; 
 Apariţia oricărei situaţii care determină sau poate determina neeligibilitatea 

proiectului; 
 Fundamentarea solicitării de modificare a contractului, dacă este cazul; 
 Implementarea de către beneficiar a recomandărilor rezultate în urma misiunilor de 

control/audit/monitorizare/verificare. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 SCS 3.1.7  Dispoziţii  de evaluare – monitorizare  

 Detalierea procedurii de evaluare continuă şi de monitorizare a îndeplinirii acţiunilor propuse în cadrul Planului de 

dezvoltare locală.  

 

Procesul de monitorizare și evaluare continuă începe din momentul semnării 
contractului de finanţare cu un Beneficiar și continuă pe tot parcursul perioadei de 

implementare a proiectului, inclusiv 3/5 ani după finalizarea implementării activităţilor. 
 

În cadrul GRUPULUI de Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT” procedura de evaluare 

continuă și monitorizare se va derula astfel: 

 Evaluarea ex-ante – care a fost realizată înainte de elaborarea Planului de Dezvoltare 

Locală și a avut drept scop culegerea de informaţii în vederea introducerii în viitoarea 
strategie de dezvoltare; 

 Evaluarea intermediară, care va fi realizată pe tot parcursul perioadei de implementare și 
are ca obiective rectificarea oricăror probleme care pot apărea precum și îmbunătăţirea 

implementării; 

 Evaluarea ex-post, realizată după perioada de implementare a Planului de Dezvoltare 

Locală pentru o perioadă de 3-5 ani, va genera indicatori și informaţii vor încheia 
perioada de implementare și concluziile se vor introduce în Planul de Dezvoltare Locală 
viitor; 

 Realizarea unor analize care să examineze în detaliu anumite măsuri sau aspecte 
specifice ale teritoriului și ale Planului de Dezvoltare Locală – se vor realiza ori de câte 

ori este necesar, în vederea monitorizării gradului de implementare a obiectivelor 
Planului de Dezvoltare Locala. Acestea vor fi realizate de firme independente tocmai 

pentru a reflecta cu obiectivitate stadiul în care se află implementarea Planului de 
Dezvoltare Locală al GRUPULUI de Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT”. Pentru 
semnarea contractului cu firma independentă va fi organizată procedura de achiziţii cu 

respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. 
Evaluarea intermediară și ex – post au rolul de a examina gradul de utilizare al 

resurselor, eficacitatea și eficienţa Planului de Dezvoltare Locală, impactul socio - economic 
al acestuia, precum și impactul asupra priorităţilor teritoriului GRUPULUI de Acţiune 
Locală ”LA NOI IN SAT”. 

CRITERII DE SELECŢIE – CS3.1: 

Calitatea strategiei 

 

SCS 3.1.6 Dispoziţii administrative, reguli detaliate, pista de audit şi control  

 

Aşa cum rezultă din cele prezentate mai sus, în cadrul dispozitivelor 

administrative și de control au fost prezentate următoarele aspecte: 

 Metodologia folosită pentru adoptarea operativă a deciziilor ce privesc 

implementarea, inclusiv identificarea problemelor;  

 Gestionarea zilnică a implementării;  

 Gestionarea operativă şi corectă a resurselor;  

 Coordonarea activităţilor administrative cu pista de audit; 

 Detalierea activităţilor prevăzute de către parteneriat pentru efectuarea 

controlului în cadrul GAL; 

 GRUPUL de Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT” 

îndeplineşte 
CRITERIUL DE SELECŢIE CS3.1.6 

 



 

 

 
 

 SCS 3.1.7  Dispoziţii  de evaluare – monitorizare  

 Dispozitivul prevăzut în domeniul monitorizării, evaluării (mod de organizare, metodologie , indicatori).   

 
 Adecvarea și funcţionarea corespunzătoare a sistemului de gestiune și control a 

programului LEADER și a fiecarui Plan de Dezvoltare Locală fac obiectul unor verificări 

periodice efectuate de AM / APDRP a programului iar GAL-ul va avea obligaţia sa asigure o 
organizare adecvată a propriilor structuri pentru a garanta conf. art. 48 al Regulamentului 

(CE) nr. 1974/2006 ca toate măsurile de dezvoltare rurală pe care le intreprinde pot face 
obiectul unor controale și verificari. Sistemele de gestiune și control ale GRUPULUI de 
Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT”  se bazează pe o pistă de control care garantează :  

 Gestionarea Planului de Dezvoltare Locală conform dispoziţiilor și politicilor 
comunitare, inclusiv cele referitoare la Politica Agricolă Comună, reguli de 

concurenţă, norme referitoare la adjudecarea contractelor de administraţiile publice, 
protejarea și îmbunătăţirea mediului precum și eliminarea disparităţilor prin 
promovarea egalităţii între femei și bărbaţi;  

 Utilizarea adecvată a fondurilor comunitare puse la dispoziţie astfel încât să se poată 
asigura corectitudinea, conformitatea și eligibilitatea cererilor de finanţare;  

 Prevenirea, identificarea și corectarea iregularităţilor și comunicarea acestora în timp 
util de către GAL către AM . 

 

Planul de monitorizare va avea scopul de a verifica efectiva realizare a intervenţiilor şi 
evaluarea impactului lor social-economic în raport cu obiectivele urmărite. Crearea unui 

sistem de monitorizare are în principal funcţia de a lua în considerare stadiul de evoluţie al 
programelor cu frecvenţă periodică pentru a furniza elementele necesare evaluării pe parcurs 
şi ex-post a acţiunilor, permiţând eventuala corectare sau formularea unei estimări a efectelor 

obţinute. 
 

 
Organizarea Dispozitivului de monitorizare – evaluare: 

În procesul de monitorizare a implementării Planului de Dezvoltare Locală sunt implicate 

următoarele structuri ale GAL: 
 Compartimentul administrativ prin:  

- Departament tehnic pentru colectarea datelor referitoare la indicatorii de inputuri 
financiare, de realizari și de rezultat pentru proiectele finanţate anual prin GAL, pe baza 
rapoartelor de execuţie; 

- Responsabil financiar / contabil pentru centralizarea datelor referitoare la inputurile și 
gestionarea financiară pe baza rapoartelor de execuţie realizate de către beneficiarii 

proiectelor finanţate prin GAL și colectate de către departamentul tehnic, precum și 
realizarea rapoartelor de execuţie aferente bugetului de funcţionare, instruire și animare a 
teritoriului. 

 Consiliul Director primeşte raportările directorului compartimentului administrativ și 
raportează  către AM, APDRP și Adunarea Generală privind stadiul implementării 

Planului de Dezvoltare Locală în raport cu indicatorii de imputuri financiare, de realizare 
și de rezultat. 

- De asemenea, informează membrii Comitetului de selecţie a Proiectelor privind  stadiul 

implementării proiectelor finanţate prin Planul de Dezvoltare Locală și realizează în 

şedinţa comună analiza rezultatelor monitorizării. 

Indicatori: 

Cadrul comun de monitorizare și de evaluare stabilește un set limitat de indicatori comuni 
pentru fiecare nivel al ierarhiei obiectivelor.  



 

 

 
 

Urmărind lanțul de cauzalitate al „logicii de intervenție”, „ierarhia indicatorilor comuni” 

pornește de la inputuri – resursele financiare și/sau administrative care vor genera rezultatele 
activităților programului realizate pentru îndeplinirea obiectivelor operaționale sau a celor 

legate de măsuri. Rezultatele ulterioare reprezintă efectele imediate ale intervențiilor, care ar 
trebui să contribuie la realizarea obiectivelor specifice. Impactul ar trebui să contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor globale ale programului care, într-un program bine conceput, trebuie 

să corespundă nevoilor identificate anterior. Logica de intervenție pentru fiecare măsură  și 

indicatorii comuni corespunzători sunt prezentați în fișele de măsuri. 

Suplimentar, ei pot fi grupaţi astfel: 
 Indicatori de input -  se referă la resursele bugetare sau de altă natură alocate la fiecare 

nivel al asistenței. Indicatorii de input financiar sunt utilizați pentru a monitoriza evoluția în 

ceea ce privește angajamentele și plățile (anuale) ale fondurilor disponibile pentru fiecare 
operațiune, măsură sau axă în raport cu costurile eligibile aferente.  

Indicatori financiari: 

 raportul dintre valoarea contractelor beneficiarilor şi alocări (pentru evaluarea 
capacităţii de angajare a GAL-ului); 

 raportul dintre plăţi şi valoarea contractelor beneficiarilor (pentru cuantificarea 
capacităţii de plată); 

 raportul dintre plăţi şi alocări (pentru cuantificarea capacităţii de absorţie); 
 

Indicatori de realizare - măsoară activitățile realizate direct în cadrul programelor. 
Aceste activități reprezintă prima etapă în realizarea obiectivelor operaționale ale intervenției 

și se măsoară în unități fizice sau monetare. Ca indicatori generali de realizare la nivel de 
GAL, enumeram: 

 numărul tinerilor beneficiari; 

 numărul femeilor beneficiare; 

 numărul grupurilor de producători / asociaţiilor și organizaţiilor beneficiare; 

 numărul proiectelor care conţin aspecte inovative; 

 numărul proiectelor care conţin aspecte de mediu; 

 numărul proiectelor care se adresează fermierilor de semisubzistenţă. 

 
Indicatori de rezultat - măsoară efectele directe și imediate ale intervenției. Ei oferă 

informații referitoare la schimbările privind, de exemplu, comportamentul, capacitatea sau 

performanța beneficiarilor direcți și se măsoară în unități fizice sau monetare.    

 echivalenţa în ore-om a muncii efectuate; 

 costul creării unui loc de muncă. 
 

Indicatori de impact - se referă la beneficiile Planului de Dezvoltare Locală dincolo de 
efectele imediate asupra beneficiarilor direcți atât la nivelul intervenției, cât și, în mod mai 

general, la nivelul zonei vizate de plan. Ei sunt legați de obiectivele mai ample ale planului și 
sunt exprimați în mod normal în termeni comparativi. 

Indicatori de impact: 

 variaţia rezidenţilor în comunele din zona GAL; 

 variaţia numărului de itinerarii turistice şi culturale pe teritoriul GAL; 

 creştere a numărului de societăţi şi exploataţii pe teritoriul GAL; 

 variaţia numărului de utilităţi şi servicii pentru populaţie în comunele din zona GAL; 

 creştere a atractivităţii teritoriului (număr de structuri de agrement, culturale, turistice 
etc., care duc la dezvoltarea sectorului turistic). 

Indicatori de referință sunt folosiți în analiza SWOT și în definirea strategiei de 
dezvoltare locala. Ei se împart în două categorii:  



 

 

 
 

•  Indicatori de referință de obiectiv -sunt direct legați de obiectivele mai ample ale 

programului și sunt folosiți pentru elaborarea analizei SWOT privind obiectivele identificate. 
De asemenea, ei sunt folosiți drept valoare de plecare (sau referință) în funcție de care va fi 

evaluat impactul Planului de Dezvoltare Locala. Indicatorii de referință reflectă situația de la 
începutul perioadei de implementare și tendința în timp. Estimarea impactului ar trebui să 
reflecte acea componentă a schimbării în timp care poate fi atribuită planului de dezvoltare, 

după ce au fost luați în considerare tendința de referință și alți factori apăruți. 
•  Indicatori de referință de context - oferă informații privind aspectele relevante ale 

tendințelor contextuale generale de natură să influențeze implementarea planului de 
dezvoltare. Astfel, indicatorii de referință de context au două scopuri: (i) contribuie la 
identificarea punctelor forte și a punctelor slabe ale teritoriului și (ii) facilitează interpretarea 

impacturilor realizate în cadrul planului de dezvoltare având în vedere tendințele economice, 
sociale, structurale și de mediu generale. 

În cadrul GRUPULUI de Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT”, conform fişelor măsurilor 
incluse în capitolul aferent, centralizăm următorii indicatori 

MASURA 
111 

  

Tip de 
indicator  Indicator de Referinta 

Tinta  
2012-
2013 

Realizare Numar de participanti 23 

  * numar de participanti la activitati de formare profesionala 8 

  * numar de participanti la actiuni de informare si difuzare de cunostinte 15 

  din care   

  *femei 7 

  * tineri sub 40 de ani 12 

  Tipul participantilor   

  * activi in agricultura 21 

  *activi in industria alimentare 1 

  * activi in silvicultura 1 

  Numar total de zile realizate de toti participantii 75 

  * de pregatire profesionala 59 

  * de informare si difuzare de cunostinte 15 

Rezultat Numar de participanti 18 

  * care au terminat cu succes formarea profesionala 18 

  * care au beneficiat de actiuni de informare si difuzare de cunostinte 18 

  din care   

  * femei 18 

  * tineri sub 40 de ani 18 

  Tipul participantilor   

  *activi in agricultura 18 

  *activi in industria alimentare 18 

  *activi in silvicultura 18 

Impact Cresterea productivitatii muncii 

Crestere 
anuala cu 

8% 

    
 
 

  



 

 

 
 

MASURA 
111 

  

Tip de 
indicator  Indicator Aditional 

Tinta  
2012-
2013 

Realizare 

Număr de fermieri care au aplicat pentru schema de agromediu si au parcurs 
un modul de formare profesională sau au participat la actiuni de informare,  4 

Număr de beneficiari care au participat la un modul de formare în domeniul 

privind protectia mediului  2 

Număr de beneficiari care au participat la un modul de formare, eligibili 
pentru măsura 112 ”Instalarea tinerilor  fermieri” 2 

Număr de beneficiari care au participat la un modul de formare, eligibili 
pentru măsura 141 „Sprijinirea fermelor de semi-subzistenta” 10 

Număr de beneficiari care au participat la un modul de formare în domeniul 

privind noi tehnologii informaŃionale, introducerea de inovatii etc, 2 

Număr de beneficiari care au participat la un modul de formare în domeniul 
privind diversificarea activitătilor în exploatatiile agricole, îmbunătătirea 
calitătii productiei, igiena si siguranta alimentelor, crearea de conditii pentru a 

asigura bunăstarea animalelor si sănătatea plantelor, siguranta muncii,  
folosirea fertilizantilor si amendamentelor în agricultură în concordantă cu 
standardele Uniunii Europene. 8 

 
 

MASURA 112 
  

Tip de indicator  Indicator de referinta 

Tinta  
2012-
2013 

Realizare Numarul total  de tineri fermieri sprijiniti 10 

  

* din care femei 2 

* după tipul sectorului agricol/tipul de 

productie în conformitate cu Decizia (CE) 
369/2003*   

Volumul total al investitiei (€) 400,000 

Rezultat Cresterea valorii adaugate brute in fermele care beneficiaza de sprijin ( mil €) 0.13 

Impact 

Cresterea economică (mil. Euro) 2.46 

din care contributia Măsurii 112 0.11 

Cresterea productivitătii muncii 

Cresterea 
anuala  
cu 8% 

 
 

MASURA 123 
  

Tip de indicator  Indicator de referinta 

Tinta  
2012-
2013 

Realizare 

Numărul total al întreprinderilor 6 

Împărtite în functie de:   

• dimensiunea acestora   

− micro-întreprinderi 5 

− IMM 1 



 

 

 
 

− altele 0 

• tipul de sector (agricultură în conformitate cu Decizia (CE) nr.   

369/2003*, silvicultură si industrie alimentară)   

• tipul de activitate (procesare/marketing, dezvoltare)   

Volumul total al investitiilor (euro) 720,000 

Împărtite în functie de:   

• dimensiunea acestora   

o micro-întreprinderi 412,335 

o IMM 225,266 

o altele 82,398 

• tipul de sector (agricultură în conformitate cu Decizia (CE) nr.   

369/2003*, silvicultură si industrie alimentară)   

• tipul de activitate (procesare/marketing, dezvoltare)   

Rezultat 

Cresterea VAB (mil. Euro) 0.16 

Împărtită în funcŃie de tipul de sector (agricultură în conformitate   

cu Decizia (CE) nr. 369/2003*, silvicultură si industrie alimentară)    

Numărul de întreprinderi care introduc produse noi si/sau tehnici 3 

noi   

Împărtite în functie de:   

• reorganizarea producŃiei din care:   

pentru produsele agricole   

                                   produse noi   

                                   tehnologii noi   

pentru produsele forestiere   

                                   produse noi   

                                   tehnologii noi   

• tipul de sector (agricultură în conformitate cu Decizia (CE) nr.   

369/2003*, silvicultură si industrie alimentară)   

Impact 

Cresterea economică (mil. Euro) 0.65 

din care contributia măsurii 123 0.13 

Cresterea productivitătii muncii 
Cresterea 
anuala cu 8% 

   
MASURA 123 

  

Tip de indicator  Indicator aditional 

Tinta  
2012-
2013 

Realizare 

CapacitaŃi implicate aferente proiectelor aprobate pe tip de sector 
(agricultură în conformitate cu Decizia (CE) nr. 369/2003*, silvicultură si 
industrie alimentară)   

• noi   

• modernizate   

Număr de întreprinderi sprijinite, din care: 6 

 cu programe de restructurare până în 2009 1 

 care aparŃin formelor asociative 1 

Rezultat Număr de întreprinderi care îndeplinesc standardele comunitare, ca urmare a 
sprijinului   



 

 

 
 

 

MASURA 141 
  

Tip de indicator  Indicator de referinta 

Tinta  
2012-2013 

Realizare 
Număr total de ferme de semi-subzistentă sprijinite 13 

*in functie de dimensiunea firmei   

Rezultat Numar de ferme intrate pe piata 10 

Impact* 
Cresterea economica(mil euro) 0.42 

Cresterea productivitatii muncii Crestere anuala 8% 

   
* Valoarea indicatorilor a fost calculata la nivel de axa 

 

   

   
MASURA 141 

  

Tip de indicator  Indicator aditional 

Tinta  
2012-2013 

Realizare 

Număr de ferme de semi-subzistentă sprijinite 13 

Împărtite în functie de statutul juridic:   

• persoane fizice 10 

• persoane juridice 3 

din care:   

• conduse de femei 1 

• conduse de tineri sub 40 de ani 2 

• din zone defavorizate 3 

• care aplică pentru agromediu 1 

Rezultat Număr de ferme care introduc noi produse 5 

 

MASURA 221 
  

Tip de indicator  Indicator de referinta 

Tinta  
2012-2013 

Realizare 

Numărul total de beneficiari care primesc sprijin pentru împădurire 15 

Împărtit  în funcie de:   

t ip de proprietar: structuri asociative, organizatii, parteneriate   

perioada angajamentului (existent/nou):    

obiectiv de mediu  (prevenirea eroziunii 

solului/desertificare, conservarea/cresterea 
biodiversităii, protecia resurselor de apă, 

prevenirea inundaiilor, atenuarea 
schimbărilor climatice, altele) 

  

Suprafata totală de teren împădurită 52 

perioada angajamentului (existent/nou):    

obiectiv de mediu  (prevenirea eroziunii 
solului/desertificare, conservarea/cresterea 
biodiversităii, protecia resurselor de apă, 

prevenirea inundaiilor, atenuarea 
schimbărilor climatice, altele)  

  

Rezultat Suprafata de teren sprijinită care contribuie la: 52 



 

 

 
 

biodiversitate si înaltă valoare naturală a 
terenului forestier 

• îmbunătăirea calităii apei 
• atenuarea schimbărilor climatice 

• îmbunătăirea calităii solului 
• evitarea marginalizării si a abandonului 

terenului 

  

Impact 

Stoparea declinului biodiversitătii   

Mentinerea terenurilor agricole si forestiere cu înaltă valoare naturală 
(Schimbări în zonele cu înaltă valoare naturală)  

  

Îmbunătătirea calitătii apei (Schimbări în balanta brută a nutrientilor)    

ContribuŃia la atenuarea schimbările climatice (Cresterea producŃiei de 

energie regenerabilă) 
  

Aditional   

Cresterea biomasei vegetale (m3) 522 

Aditional   

Fixarea carbonului (t) 57 

 

 
 

 
 

MASURA 312 
  

Tip de indicator  Indicator de referinta 

Tinta  
2012-2013 

Realizare 

Numarul total de micro intreprinderi sprijinite 5 

impartite in functie de:   

* statutul juridic (persoane fizice, persoane juridice)   

*categoria de varsta (sub 25 de nai, mai mari de 25 de ani)   

* gen   

* tipul micro-intreprinderii (nou infiintata sau existenta - dezvoltarea micro - 

intreprinderilor)   

Volumul total al investitiei 294,117.65 

Rezultat 
Numarul brut de locuri de munca create 14 

Cresterea valorii adăugate brute non-agricole în investitiile 

sprijinite (mil. Euro) 0.0721 

Impact 

Cresterea economică (mil. Euro) 0.1780 

din care contributia Măsurii 312 0.0576 

Crearea de locuri de muncă 28 

din care contributia Măsurii 312 11 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
  



 

 

 
 

 

 

MASURA 312 
  

Tip de indicator  Indicator aditional 

Tinta  
2012-2013 

Realizare 

Numărul de micro-întreprinderi sprijinite Împărtit în functie de tipul 

investitiei: 5 

• investitii în activităti non-agricole productive 1 

• investitii pentru dezvoltarea activitătilor precum cele mestesugăresti si de 
artizanat 0 

• servicii pentru populaŃia rurală prestate de către micro-întreprinderi 0 

  • investiŃii în producerea de energie regenerabilă 0 

Impact 
Cresterea ocupării în sectorul secundar si tertiar în mediul rural 4.42% 

din care contributia Măsurii 312 1.90% 

 

 
 
 

 

MASURA 313 
  

Tip de indicator  Indicator de referinta 

Tinta  
2012-2013 

Realizare 

Numar de noi activitati turistice sprijinite  10 

* infrastructura recreationala si de primire turistica 7 

infrastructura la scara mica precum centrele de informare turistica, amenajare 

marcaje / trasee turistice 2 

dezvoltarea marketing-ului serviilor de turism rural 1 

Volumul total al investitiilor impartite dupa tipul actiunii 
(€) 644,888.24 

infrastructura recreationala si de primire turistica 528,808 

infrastructura la scara mica precum centrele de informare turistica, amenajare 

marcaje / trasee turistice 117,967 

dezvoltarea marketing-ului serviilor de turism rural 128,978 

Rezultat 

Numărul suplimentar de vizite turistice 

5,904 ÎmpărŃite pe număr de înnoptări, număr de turisti pe zi 

Cresterea valorii adăugate brute non-agricole în investitiile sprijinite (mil. Euro) 206,422 

Numărul brut de locuri de muncă create împărtit pe categorie de gen si vârstă 30 

Impact 

Cresterea economică (mil. Euro)  0.2834 

din care contributia Măsurii 313 0.1656 

Crearea de locuri de muncă 45 

din care contributia Măsurii 313 24 

   

    
 
 
 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 
 
 

 

MASURA 313 
  

Tip de indicator  Indicator aditional 

Tinta  
2012-2013 

Realizare 

Număr de actiuni turistice în infrastructura recreatională si de primire turistică 

primire turistică 7 

Împărtite după tipul de actiune:   

 actiuni de agro-turism  3 

actiuni de turism rural 2 

 activităti recreationale 2 

Rezultat Număr de structuri de primire turistică care îsi diversifică gama de servicii turistice 2 

Impact 
Cresterea ocupării în sectorul secundar si tertiar în mediul rural 4.42% 

din care contributia Măsurii 313 2.52% 

 
 
 

 
 

MASURA 322 
  

Tip de indicator  Indicator de referinta 

Tinta  
2012-2013 

Realizare 

Numar de comune sprijinite   

* impartit in functie de tipul actiunii de revitalizare (fizica, sociala si economica) 13 

Volumul total al investitiilor   

* impartit in functie de tipul actiunii de revitalizare (fizica, sociala si economica) 650000 

Rezultat Populatia din mediul rural ce beneficiara de servicii imbunatatite ( mii persoane) 42551 

Impact 

Cresterea economică (mil. Euro) 0.1492 

din care contributia Măsurii 322 0.0138 

Crearea de locuri de muncă 24 

din care contributia măsurii 322 2 

   

   
MASURA 322 

  

Tip de indicator  Indicator aditional 

Tinta  
2012-2013 

Realizare 

Numărul de actiuni de servicii de bază sprijinite Împărtit în functie de tipul actiunii 
(initiative ICT, mobilitate, infrastructură culturală si socială, infrastructură de mediu, 
training, facilităti de îngrijire a copiilor, altele) 6.5 

Volumul total al investitiilor în servicii de bază Împărtit în functie de tipul actiunii 
(initiative ICT, mobilitate, infrastructură culturală si socială, infrastructură de mediu, 

training, facilităti de îngrijire a copiilor, altele) 325000 

Numărul de actiuni de patrimoniu rural sprijinite Împărtit în functie de tipul 
patrimoniului (natural, cultural) 6.5 

Volumul total al investitiilor împărtit în functie de tipul patrimoniului (natural, 
cultural) 325000 

 



 

 

 
 

 

MASURA 421 
  

Tip de indicator  Indicator de referinta 

Tinta  
2012-2013 

Realizare 

Numarul de proiecte de cooperare sprijinite 5 

*transnationala   

*inter-teritoriala   

Numărul de GAL-uri care întreprind proiecte de cooperare 1 

Rezultat Numarul brut de locuri de munca create 5 

Impact 

Crearea de locuri de munca suplimentare (echivalentă de normă 
întreagă) 250 

din care contributia Măsurii 421 4 

 
 

 
 

 SCS 3.1.7  Dispoziţii  de evaluare – monitorizare  

 Monitorizarea şi raportarea la timp despre realizările  şi  rezultatele  proiectului; 
 

Monitorizarea oferă informaţii privind evoluţia implementării Planului de Dezvoltare 

Locală în raport cu indicatorii de inputuri financiare, de realizări și de rezultate. Sistemul de 
monitorizare asigură colectarea în timp util a datelor referitoare la indicatorii de monitorizare, 

informaţii ce vor constitui baza rapoartelor și a raportării strategice anuale către AM și 
APDRP și vor fi utilizate de către factorii de decizie GAL. 

GRUPUL de Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT”  va întocmi și prezenta următoarele 

tipuri de rapoarte, putând adăuga în funcţie de normativa în vigoare și alte situaţii solicitate de 
insituţiile în drept: 

 
 Raportul iniţial 

După semnarea Contractului de Finanţare, înainte de începerea efectivă a derulării activităţilor 

incluse în componenta b), GRUPUL de Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT”  va prezenta un 
Raport Iniţial al activităţilor ce vor fi realizate pentru primul an de implementare (an contractual).  

Alături de acesta, se va depune ca anexă un Calendar de desfăşurare a activităţilor prevăzute 

în Raportul Iniţial. De asemenea, GRUPUL de Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT” va include, 
atât în cuprinsul Raportului Iniţial, cât şi în cadrul Calendarului de desfăşurare a activităţilor 

specifice, referiri la numărul de Rapoarte Intermediare pe care le va depune pe parcursul primului 
an de implementare a strategiei, cât şi luna şi anul când acestea vor fi depuse (un an contractual 

poate să includă luni din doi ani calendaristici), astfel încât experţii SVCF – OJPDRP să poată să 

realizeze o programare a vizitelor pe teren în vederea aprobării Rapoartelor de Activitate ale 
Beneficiarului. 

În anii contractuali următori, GRUPUL de Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT” va depune, 
la începutul fiecărui an, câte un Raport Iniţial, respectând procedura stabilită pentru primul an 

contractual. Avizarea Raportului Iniţial pentru anii următori va fi realizată respectând prevederile 
aferente pentru primul an contractual. 

 Rapoarte de activitate (intermediar / final) 
În urma desfăşurării activităţilor înscrise şi aprobate în Raportul Iniţial, GRUPUL de Acţiune 

Locală ”LA NOI IN SAT” va întocmi Rapoarte de Activitate conform normativei APDRP. 

Rapoartele de activitate reprezintă pentru Beneficiar, documente justificative pentru 
efectuarea plăţilor de către APDRP – CRPDRP. Înainte de prezentarea Rapoartelor de Activitate, 

GRUPUL de Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT” va solicita OJPDRP o verificare pe teren, 
pentru a constata modul de desfăşurare a activităţilor din Raportul Iniţial. Pe baza Calendarului 



 

 

 
 

avizat, expertul SVCF-OJPDRP va stabili un grafic de desfăşurare a verificărilor pe teren în 

perioada de implementare a activităţilor din Raportul Iniţial. Verificările pe teren vor fi făcute 

anterior depunerii Rapoartelor de Activitate ale Beneficiarului.  

OJPDRP va avea obligaţia să notifice GRUPUL de Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT” 
privind data şi ora verificării pe teren, cu cel puţin două zile lucrătoare înainte de efectuarea 
acesteia, iar acesta va desemna un reprezentant care va fi împuternicit să asiste la verificarea pe 

teren. La fiecare vizită, experţii SVCF vor completa o fişa de verificare pe teren a Implementării 

contractului, prin care se va urmări modul de desfăşurare a activităţilor prevăzute (componenta b).  
Raportul Intermediar de activitate este depus în conformitate cu termenele prevăzute în 

Raportul Iniţial şi numai doar dacă GRUPUL de Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT” va solicita 
plata intermediară. 

Raportul Final va fi depus la SVCF-OJPDRP în termen de 10 zile după încheierea 
activităţilor aferente fiecărui an contractual.  

În Raportul Iniţial, Beneficiarul va preciza dacă va depune Rapoarte Intermediare şi va 

preciza activităţile care vor fi incluse în fiecare Raport Intermediar, în funcţie de planificarea 
activităţilor din Calendarul de desfăşurare a activităţilor, anexă la Raportul Iniţial. 

 Raportul de Progres 

Primul Raport de Progres va fi depus de către GRUPUL de Acţiune Locală ”LA NOI IN 

SAT” în termen de 10 zile de la semnarea Contractului de Finanţare. Următoarele Rapoarte de 
Progres, se depun semestrial, în prima decadă a fiecărui semestru.  

Rapoartele de Progres vor cuprinde în mod obligatoriu următoarele informaţii:  

• o previziune a activităţilor pe care GRUPUL de Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT” 
intenţionează să le deruleze în semestrul respectiv în cadrul sub-măsurii 431.2 - componentele a şi 

b, măsura 41 şi măsura 421;  
• bugetul aferent semestrului calendaristic pentru care se depune raportul;  

• stadiul de implementare a Planului de Dezvoltare Locală pentru perioada precedentă. Astfel, 

semestrial, din Raportul de Progres, va rezulta în ce măsură acţiunile propuse în raportul anterior 
au fost respectate, cu justificări aferente situaţiilor în care vor interveni decalaje în implementarea 

acestora. Aceste rapoarte vor cuprinde la secţiunea referitoare la previziuni, acţiunile ce urmează a 
fi derulate în semestrul următor şi bugetul aferent acestora, pentru sub-măsura 431.2 

(componentele a şi b), măsura 41 şi măsura 421. 

Circuitul procesului de monitorizare – raportare este sintetizat în tabelul de mai jos: 

 

Sarcina GAL AM 

Judet

ean 

APDRP 

Pentru cheltuielile de funcţionare: 

AM-decizie de autorizare GAL  X  

Semnare contract de finanţare X  X 

Efectuare cheltuieli de funcţionare X   

Auditare auditor independent X   

Depunere cerere de plată lunară X  X 

Verificare pe teren a GAL (după caz)  X X 

Verificare cerere de plată și autorizare   X 

Efectuarea plăţii către GAL   X 

Pentru cheltuielile de animare a teritoriului și instruire 

Depunere raport iniţial X   

Aprobare raport iniţial de către APDRP   X 

Demarare proiect X   

Verificare pe teren   X X 

Depunere raport intermediar / final / de progres  X   



 

 

 
 

Aprobare raport intermediar / final / de progres   X 

Auditare de către auditor independent X   

Depuneri cereri de plată la APDRP X   

Autorizare cereri de plată   X 

Efectuarea plăţii către GAL   X 

 

O măsura suplimentară de monitorizare a Planului de Dezvoltare Locala al 
GRUPULUI de Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT” gândită pentru a conferi eficienţa 

circuitului prezentat mai sus se va concretiza prin stocarea informaţiilor statistice 
referitoare la gradul de implementare într-un  program informatic de monitorizare  care să 
permită evaluarea și monitorizarea rapida a gradului de implementare și de indeplinire a 

obiectivelor în orice moment.  
GRUPUL de Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT” va dezvolta (achiziţiona) un 

instrument de management informatic şi va fi responsabil de utilizarea acestuia, dar şi de 
întreţinerea şi dezvoltarea ulterioară (prin intermediul unor experţi specializaţi sau a unor 
servicii de specialitate) pentru a fi cât mai bine potrivit activităţilor GAL. Informaţiile 

înregistrate în sistemul informatic de management constituie baza pentru întocmirea 
rapoartelor de monitorizare necesare urmăririi stadiului implementării şi a progresului 

planului de dezvoltare locală. 
 

 SCS 3.1.7  Dispoziţii  de evaluare – monitorizare  

 Evaluarea realizărilor şi rezultatelor proiectului; 

 

Monitorizarea și Evaluarea participativă vor desfăşura pe două niveluri, anume: 
1. La nivelul structurilor operative GAL – şedinţe de lucru săptămânale la care vor 

participa membrii Consililului Director, directorul Compartimentului Administrativ (vor fi 
invitaţi și membrii departamentului tehnic/financiar implicaţi în implementare). Aceste 

sedinţe vor viza: 
 Analiza activităţilor zilnice de implementare, identificarea problemelor apărute, 

identificarea și propunerea de soluţii; 

 Analiza modului în care resursele GAL au fost gestionate, identificarea problemelor și 
găsirea soluţiilor pentru remediere; 

În urma acestor şedinţe, Consililu Director va formula note interne privind deciziile luate 
pentru corectarea mecanismelor de implementare în baza celor identificate în cadrul 
şedinţelor. 

2. La nivel de teritoriu – şedinţe de lucru la care vor participa membrii Comitetului de 
Selecţie, Preşedintele Consiliului Director, beneficiari direcţi ai finanţărilor prin Planul de 

Dezvoltare Locală, reprezentanţi ai AM, APDRP și ai altor instituţii importante pentru 
implementarea proiectului. Principalele directive ale monitorizării și evaluării participative 
sunt următoarele: 

 Factorii de interes care reprezintă teritoriul nu sunt doar surse de informare ci și parte 
activa în procesul de monitorizare – evaluare; 

 Factorii de decizie evaluează în timp ce reprezentanţii teritoriului facilitează acest proces; 
 Centrarea pe sporirea capacităţii factorilor de decizie în ceea ce priveşte analiza 

problemelor și managementul implementării; 

 Implicarea factorilor de decizie în implementarea oricăror măsuri corective asupra 
procesului de implementare a Planului de Dezvoltare Locală. 

 
Evaluarea realizărilor și rezultatelor proiectului va fi reprezentată de itemi ce furnizează 

indicaţii asupra diverselor aspecte ale procesului de implementare privind corespondenţa, 

pertinenţa, eficienţa, eficacitatea, impactul şi sustenabilitatea acţiunilor. 



 

 

 
 

 Corespondenţa: luând în considerare previziunile din proiect, permite evaluarea 

raportului dintre cele prevăzute şi cele realizate. 
 Pertinenţa: evaluată anterior coerenţa dintre nevoile de context şi implementarea 

proiectului, precum şi compatibilitatea dintre mijloace şi finalitate, coerenţa şi 
compatibilitatea dintre diversele obiective specifice ale proiectului. Analiza ulterioară 
se va orienta spre cercetarea coerenţei interne dintre acţiunile proiectate şi realizate şi 

obiectiul general al proiectului. 
 Eficienţa: se vor evalua rezultatele obţinute în raport cu resursele utilizate. În special, 

se vor analiza acţiunile şi cheltuielile efectuate pentru a le realiza. Unde este posibil se 
va căuta să se compare parametrii de cost (pentru achiziţii, lucrări şi personal) cu cele 
ale altor proiecte similare. Indicatorii utilizaţi vor fi atât de tip tehnic (conformitatea 

realizărilor cu standardele prevăzute), cât şi de tip economic (costuri ale materiei 
prime, ale personalului, de gestiune, de organizare). Se va acorda o atenţie specială la 

nivel de eficienţă organizaţională şi relaţională dintre diverşii actori implicaţi 
(responsabil de proiect, parteneri locali, beneficiari). 

 Eficacitate: în vederea obţinerii unui proiect bine definit, obiectivele specifice au fost 

evaluate pentru a fi „măsurabile”. În fazele ulterioare, se va măsura gradul de 
îndeplinire a obiectivelor, ţinând cont de indicatorii privind cantitatea şi tipologia 

beneficiarilor, a acţiunilor şi a sistemului de gestiune.  
 Impact: măsurând evaluarea impactului transformărilor care derivă din stimuli produşi 

de proiect asupra teritoriului de referinţă, o astfel de monitorizare poate interveni doar 

pe termen mediu şi lung.  Se vor putea oricum evalua transformările directe, strâns 
legate de proiect şi prevăzute ca obiective cu caracter general şi cele indirecte legate 
de aspecte mai ample de context, cum ar fi schimbările de la nivel politic, social, 

economic, cultural, antropologic, tehnologic şi de mediu. 
 Sustenibilitate: este parametrul pentru evaluarea capacităţii subiecţilor locali de a 

urmări acţiunile în mod autonom după finalizarea proiectului. Sustenibilitatea va fi 
evaluată la nivel politic- instituţional, al operatorilor şi al beneficiarilor. 
 

Evaluarea Planului de Dezvoltare Local a GRUPULUI de Acţiune Locală ”LA NOI 

IN SAT” se realizează cu scopul de a îmbunătăţi calitatea implementării sale prin analiza 

eficienţei, adică a celei mai bune relaţii dintre resursele angajate și rezultatele atinse și a 
eficacităţii programului, însemnând măsura în care obiectivele au fost atinse via: 

- evaluare internă, realizată de personalul GAL şi de organele statutare de conducere ale 

acestuia; 
- evaluare externă independentă (realizată de către experţi externi independenţi) pe baza 

unei metodologii agreate de către GAL pentru anumite domenii concrete care necesită 
expertiza.  
 SCS 3.1.7  Dispoziţii  de evaluare – monitorizare  

 Informarea structurilor teritoriale ale Autorităţi de Management şi a Agenţiei de Plăţi cu privire la rezultatele proiectelor  

selectate  ( monitorizarea şi evaluarea acestora); 
Toate datele privind monitorizarea vor fi transferate Autorităţii de Management şi APDRP 

de către GRUPUL de Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT”, conform unor tabele sintetice 

conţinând pentru fiecare intervenţie informaţiile privind obiectivele urmărite, descrierea 
tehnică a intervenţiei, indicatorii şi obiectivele fizice ale acesteia, beneficiarii, rata de 

cofinanţare publică şi privată etc. În plus, GRUPUL de Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT” se 
angajează să furnizeze AM şi APDRP:  
 În funcţie de frecvenţa solicitată – un raport care să conţină stadiul de evoluţie al evaluării 

proiectelor; stadiul de evoluţie al cheltuielilor GAL; stadiul de evoluţie al cheltuielilor 
efectuate de operatorii economici; 

 cu frecvenţă anuală – raport privind stadiul de implementare a Planului de Dezvoltare 
Locală şi a procedurilor de implementare a fiecărei acţiuni. 

 



 

 

 
 

Nivelele superioare implicate în procesul de monitorizare/ evaluare vor putea accesa 

rapoartele generate prin intermediul SIM printr-o interfaţă web sau prin alte modalităţi uzuale 
de stocare/transfer date. 

Informaţiile necesare monitorizării implementării strategiei din punctul de vedere al 
gestionării financiare vor fi colectate la nivelul CRPDRP, pe baza metodologiei interne de 
monitorizare şi evaluare, din cererile de finanţare, respectiv cererile de plată întocmite de 

către beneficiari. Ele vor sta la baza calculării indicatorilor financiari, de realizare la nivel 
centralizat şi pentru o parte a indicatorilor de rezultat necesari monitorizării şi evaluării 

implementării strategiei. 
CDRPDR şi APDRP pot verifica respectarea planificării privind implementarea prin vizite 

de verificare pe teren şi elaborarea rapoartelor aferente prezentate anterior la punctul 

“Monitorizarea şi raportarea la timp despre realizările şi rezultatele proiectului”.  
În cadrul mecanismului de implementare, modul de distribuire a responsabilităţilor pentru 

fiecare etapă a circuitului unui dosar, între GRUPUL de Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT”, 
APDRP și CDRJ AM este următorul: 

Sarcină 

GRUPUL de 
Acţiune Locală ”LA 

NOI IN SAT” 

CDRJ AM 
Agenţia de 

Plăţi 

Informare X   

Sprijinirea elaborării proiectelor X   

Lansarea apelului pentru proiecte X   

Selectarea proiectelor X   

Controlul administrativ al dosarelor  X X 

Decizie X   

Notificarea către beneficiar   X X 

Monitorizare X  X 

Plată   X 

Control  X X 

Arhivare X   
*Cu titlu indicativ (confirmare de către Autoritatea de Management  cf. pistei de audit)  

 

 

 

CRITERII DE SELECŢIE – CS3.1: 

Calitatea strategiei 

SCS 3.1.6 Dispoziţii administrative, reguli detaliate, pista de audit şi control  

Aşa cum rezultă din cele prezentate mai sus, în cadrul dispozitivelor 

administrative și de control au fost prezentate următoarele aspecte: 

 Metodologia folosită pentru adoptarea operativă a deciziilor ce privesc 

implementarea, inclusiv identificarea problemelor;  

 Gestionarea zilnică a implementării;  

 Gestionarea operativă şi corectă a resurselor;  

 Coordonarea activităţilor administrative cu pista de audit; 

 Detalierea activităţilor prevăzute de către parteneriat pentru efectuarea 

controlului în cadrul GAL; 

 GRUPUL de Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT” 

îndeplineşte 

CRITERIUL DE SELECŢIE CS3.1.6 

 



 

 

 
 

PARTEA A-VIII-A: ACŢIUNI DE COOPERARE ȘI FUNCŢIONARE ÎN CADRUL 

REŢELEI DE DEZVOLTARE RURALĂ 

 

1. Cooperare 

 

Pentru partenerii GAL LA NOI IN SAT cooperarea reprezintă o modalitate de a extinde 

experienţele locale pentru îmbunătăţirea strategiilor locale, un mod de a avea acces la   
informaţii şi idei noi, de a face schimb de experienţă şi de a învăţa din experienţa altor regiuni 
sau ţări, pentru a stimula şi sprijini inovaţia, pentru dobândire de competenţe şi îmbunătăţirea 

lor. 
Până în prezent, a fost întreprinsa o acțiune de cooperare – schimb de experiență  cu 

Grupul de Actiune Locala autorizat “Vedea Gavanu Burdea” (Anexa VIII.1)  
 

Scopul acestei acțiuni de cooperare a fost reprezentat de transferul de know how pe 

care GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ¨ VEDEA – GAVANU - BURDEA¨ îl poate 
realiza, dată fiind experienţa acestuia în realiarea unui dosar de candidatură pentru autorizare 

şi obţinerea unui punctaj foarte bun în etapa anterioară: 93,7 puncte, către 3 pontenţiale 

Grupuri de Acţiune Locală care se pregătesc pentru etapa de selecţie martie – aprilie 

2012: GAL ¨LA NOI IN SAT¨, GAL ¨ROMULA MALVA¨, GAL ¨PLAIURILE 

OLTETULUI¨. 

 Potenţialele GRUPURI DE ACŢINE LOCALĂ ¨LA NOI ÎN SAT¨, ¨ROMULA 

MALVA¨, ¨PLAIURILE OLTETULUI¨ reprezintă teritorii vecine care au iniţiat 
demersurile înfiinţării parteneriatelor aproximativ în aceeaşi perioadă: sfarşitul anului 2011, 
când ghidul solicitantului nu era încă o certitudine. După publicarea gidului – varianta 

consultativă, cele trei potenţiale GAL-uri au solicitat realizarea unui schimb de experienţă 
care să le ajute în demersurile lor de a întocmi un Plan de Dezvoltare Locală practic şi eligibil. 

Pană la adunarea tuturor participanţilor, membrii prezenţi au reliefat avantajele acţiunilor 
de cooperare, ale schimburilor de experienţă pentru a identifica mai uşor problemele care pot 
să apară şi nu în ultimul rând, pentru a putea anticipa aceste decizii. Cei prezenţi au fost de 

acord în a confirma ordinea de zi stabilită de responsabilii celor patru grupuri, la fiecare punct 
prezentând în primă instanţă GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ¨ VEDEA – GAVANU - 

BURDEA¨, urmat fiind de celelalte trei potenţiale GAL-uri care fac referire la stadiul în care 
se găsesc: 
1. Prezentarea parteneriatelor în fiecare caz,  cu accent pe criteriile de eligibilitate şi 

selecţie aferente: 

 GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ¨ VEDEA – GAVANU - BURDEA¨ - a 

format un parteneriat din comunele: Coteana, Crimpoia, Ghimpeţeni, Izvoarele, 

Maruntei, Mihaiesti, Movileni, Nicolae Titulescu, Radomiresti, Schitu, Seaca, 

Stoicanesti, Serbanesti, Valeni, Vilcele  din judetul Olt şi comuna Dobroteşti din 

judeţul Teleorman.  

Preşedintele GAL, domnul Constantin Ciobanu a făcut referire la teritoriu, subliniind 
faptul că parteneriatul se întinde pe două judeţe, are o populaţie de 48.323 locuitori, prin 

urmare cuprinsă între 30.000 - 70.000 şi o densitate de 53,55 locuitori / km2, valoare care se 
încadrează în limita recomandată de Ghidul Solicitantului. Pe lângă zonele sărace şi ariile 
protejate, aceste criterii vin să completeze îndeplinirea tuturor condiţiilor impuse de ghid şi 

încadrarea în parametrii optimi, chiar GAL model am putea considera.  
 Potenţialul GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ ¨LA NOI ÎN SAT¨ este în curs de a 

forma un parteneriat din comunele: Barza, Bobicesti, Ganeasa, Oboga, Baldovinesti, 

Gavanesti, Dobretu, Calui, Iancu Jianu, Morunglav, Plesoiu, Vulpeni, Voineasa din 

judeţul Olt şi urmând a identifica o comună din judeţul Dolj. 



 

 

 
 

 

Domnul Primar Radu Marian, coordonator în această etapă menţionează că potenţialul 

GAL prevede o populaţie de aproximativ 35 000 de locuitori cu o densitate medie de 
aproximativ 65 locuitori / km2, valori care se încadrează perfect în criteriile de selecţie 

impuse de Ghidul Solicitantului pentru sesiunea 1 martie – 20 aprilie. Se mentionează ca nu 
există zone sarace conform anexelor anunţului de selecţie, dar teritoriul deţine zone Natura 
2000 ca de exemplu: Pădurea Sarului şi  Valea Olteţului. 

 

 Potenţialul GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ ¨ROMULA MALVA¨ şi-a structurat 

teritoriul cuprinzând localităţile: Gradinile,Studina, Vladila, Traian, Deveselu, 

Stoenesti, Farcasele, Dobrosloveni, Cezieni, Draghiceni, Gostavatu, iar din judeţul 

Dolj comuna Diosti. 

 
Domnul Primar Danuţ Gusatu, precizează că populaţia totală a grupului se situează la 

aproximativ 33 000 locuitori, iar densitatea este şi ea sub limita recomandată de ghid. Zonele 

sarace lipsesc şi din acest teritoriu, însa se menţionează arii Natura 2000 precum Pădurea 
Reşca Hotărani ori ROSCI0183 Pădurea Vlădila. Teritoriul se întinde şi în judeţul Dolj şi 

respectă criteriile de coeziune administrativ - teritorială. 
 
 

 Potenţialul GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ ¨PLAIURILE OLTETULUI¨ îşi 

prezintă teritoriul format din comunele: Osica de Jos, Osica de Sus, Falcoiu, Dobrun, 

Soparlita, Parscoveni, Brancoveni, Ipotesti, Brebeni, Piatra Olt, Milcov, Slatioara din 

judeţul Olt, iar din judeţul Dolj comun Teslui. 

 

Din partea potenţialului GAL, primarul Tudor Udrescu  prezintă partenerilor de discuţie 
situţia teritoriului: aproape de 35 000 de locuitori şi densitate mai mică de 75 locuitori /km 2. 
Teritoriul se întinde şi în judeţul vecin, iar ca zone Natura 2000 sunt evidenţiate: Pădurea 

Sarului şi Valea Olteţului.  
 

2. Prezentarea principalelor caracteristici ale analizelor SWOT. 

Ţinand cont că teritoriile sunt vecine, situaţia generală este cunoscută în linii mari 

participanţilor, aceştia punctând elemente care îi diferentiază prin unicitatea teritoriului şi 

a partenerilor. 

 

3. Stabilirea priorităţilor de dezvoltare şi a obiectivelor de dezvoltare în stransă 

legatură cu măsurile incluse în Planul de Dezvoltare Locală. 

 

A fost rândul GRUPULUI DE ACŢIUNE LOCALĂ ¨ VEDEA – GAVANU - 

BURDEA¨ sa impartaseasca invitatilor modul in care s-au realizat consultarile cu partenerii si 
metodologia corecta pentru a putea ajunge la un compromis privind proiectele prioritare din 
sectoarele: public, privat, societatea civilă. 

Domnul Constantin Ciobanu a evidentiat faptul că Primăria Ghimpeteni, în calitate de 
coordonator al realizării dosarului de candidatură, la fel ca şi primăriile prezente azi din partea 

Potenţialelor Grupuri de Acţiune Locală, are o serie de proiecte pe care ar dori să le 
implementeze, însa înţelege că prioritatea alocării banilor o reprezintă binele comun şi 
satisfacerea nevoilor la nivel de teritoriu. Este un bun punct de plecare în armonizare relaţiilor 

cu partenerii de grup şi cu criteriile impuse de Ghidul Solicitantului. 



 

 

 
 

Pentru un studiu detaliat, ţinând cont de materialul consistent, după enumerarea 

priorităţilor, participanţii la discuţie au primit o mapă de lucru în care se regaseau extrase din 
principalele direcţii de dezvoltare ale proiectului autorizat. Grupurile au identificat drept linii 

comune de interes: 
- crearea condiţiilor necesare pentru dezvoltarea economiei şi creşterea nivelului de trai 

în mediul rural printr-o dezvoltare sustenabilă a mediului de afaceri local; 

- crearea de locuri de muncă şi realizarea de programe de formare profesională  pentru 

tineri, femei, agricultori şi întreprinzători; 

- valorificarea şi diversificarea produselor proprii; 

- protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului natural, conservarea şi recuperarea 

patrimoniului istoric şi cultural; 

- crearea de produse turistice locale; 

- cooperare natională şi internaţională; 

S-au purtat discuţii cu privire la valoarea proiectelor ce se vor include în strategie şi la 
numărul acestora, insistându-se asupra tipurilor de beneficiari: tineri, grupuri de producători 
ori forme asociative, fermieri de semi-subzistenţă. N-au fost uitate nici proiectele care includ 

aspecte legate de mediul inconjurator ori acţiuni inovative. 
 

4. Mecanisme de funcţionare şi control 

Domnul Constantin Ciobanu a accentuat importanţa stabilirii criteriilor de selecţie pentru 
stabilirea viitorilor beneficiari, insistând asupra obiectivităţii acestora pentru a pastra în acest 

mod o relaţie armonioasă între parteneri. 
Controlul şi monitorizarea au fost reliefate ca fiind aspecte foarte importante cu privire la 

buna desfaşurare a proiectului, mentionându-se pistele de audit şi mecanismele de control, 
atât cu privire la modalitatea de vot şi cvorum, cât şi referitor la monitorizarea implementării. 

Reprezentanţii GAL-urilor în curs de formare şi-au manifestat interesul de a cunoaşte în 

detaliu condiţiile pe care trebuie sa le îndeplinească membrii Consiliului Director şi 
prerogativele Adunării Generale, ale Preşedintelui şi staff-ului tehnic. A fost subliniată 

ponderea reprezentanţilor sectorului privat şi societăţii civile în detrimentul autorităţilor 
publice. 

 

5. Alocare bugetară 

Pe lângă alocarea bugetară a proiectelor incluse în celelalte măsuri vizate de axele 1-3 ale 
PNDR, s-au făcut referiri la măsurile de funcţionare şi coopearare. 

Domnul Preşedinte al GAL ¨ VEDEA – GAVANU – BURDEA, Constantin Ciobanu a 
făcut referire la o serie de aspecte care urmează după autorizarea grupului de către Autoritatea 

de Management şi care se referă la intocmirea rapoartelor iniţiale şi de progres, unde trebuie 
să se ţină cont de toate aspectele de funcţionare. 

S-au purtat discuţii cu privire la cheltuielile eligibile aferente componentelor a) şi b), 

precum şi referitor la plafoanele maxime de salarii privind personalul angajat. În antiteză cu 
veniturile, au fost precizate o serie de condiţii incluse în fişele de post, calităţi pe care 

membrii echipelor tehnice trebuie să le aibă în mod real la implementare. 
 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

6. Acţiuni de cooperare natională şi internatională 

Au fost menționate formele de consultare pe care GAL ¨ VEDEA – GAVANU - 

BURDEA¨ le-a realizat în perioada de pregătire a candidaturii, inclusiv un schimb de 

experienţă internaţional în Spania cu majoritatea partenerilor, având ca suport financiar 
sprijinul de 49.000 euro primit de GAL pentru aceste activităţi. 

Pentru a împartăşi această experienţă, domnul Preşedinte Constantin Ciobanu a relatat o 

serie de aspecte pe care le-a vazut în teritoriul spaniol vizitat, împartăşind experienţe avute nu 
doar la nivel de echipă managerială a grupului, ci mai ales ţinand cont de discuţiile avute cu 

diferiţi beneficiari din sectorul privat care au comentat procedurile de achiziţie şi 
implementare din perspectiva lor. 

Subiectul cooperării internaţionale a atins corzi sensibile de interese, întrucat noii 

parteneri, care au aderat la grupurile în formare de puţin timp, au înţeles că programul este o 
reuşită dacă se colaborează în condiţii bune şi dacă planificarea anterior realizată este reală şi 

coincide nevoilor identificate în teritoriu.  
Pe parcursul discuţiei, au fost vizionate imagini din schimbul de experientă cu grupul 

spaniol şi au fost aduse mape ce conţineau diverse pliante şi exemple de proiecte de bune 

practici realizate şi cuprinse ulterior în reviste de specialitate. 
Potenţialele Grupuri de Acţiune Locală invitate îşi expirmă regretul de a nu fi desfăşurat 

schimburi de experientă la sediul unui GAL din strainatate pentru a vedea proiecte concrete în 
cazul unui teritoriu cu experienţă în diferite etape ale ciclului LEADER, însă împartaşesc 
dorinţă de a include aceste tipuri de acţiuni în cadrul bugetului pe care îl întocmesc. 

Domnul Constantin Ciobanu i-a informat pe invitaţii săi despre posibilitatea de a participa 
şi accesa fonduri suplimentare în alte proiecte de cooperare şi le vorbeşte despre Reţeaua 

Naţională de Dezvoltare Rurală, ca iniţiativă necesară cooperării şi susţinerii Grupurilor de 
Acţiune Locală. S-a discutat în linii mari de existentă Reţelei Europene de Dezvoltare Rurală 
din care RNDR a României va fi parte integrantă şi se subliniază diversitatea relaţiilor de 

cooperare care se întrevăd 



 

 

 

Nr. 

crt. 

Partenerul/partenerii Tematica cooperarii Obiective Valoarea 

proiectului/proiectelo
r de cooperare (euro) 

Rezultate 

1. Experiente de cooperare deja intreprinse 
1

. 
Actiune de cooperare cu GAL ¨ 

VEDEA – GAVANU - BURDEA¨  

 

Potenţialul GRUP DE ACŢIUNE 

LOCALĂ ¨ROMULA MALVA¨,  

 

Potentialul GRUP DE ACŢIUNE 

LOCALĂ ¨PLAIURILE 

OLTETULUI (ANEXA VIII.1) 

Prezentarea parteneriatelor 

în fiecare caz,  cu accent pe 

criteriile de eligibilitate şi 

selecţie aferente  

Prezentarea principalelor 

caracteristici ale analizelor 

SWOT. 

Stabilirea priorităţilor de 

dezvoltare şi a obiectivelor 

de dezvoltare în stransă 

legatură cu măsurile incluse 

în Planul de Dezvoltare 

Locală 

Mecanisme de funcţionare 

şi control 

Alocare bugetară 

Acţiuni de cooperare 

natională şi internatională 

Transferul de know how pe 
care GRUPUL DE ACŢIUNE 

LOCALĂ ¨ VEDEA – 

GAVANU - BURDEA¨ îl 

poate realiza, dată fiind 
experienţa acestuia în realiarea 
unui dosar de candidatură 

pentru autorizare şi obţinerea 
unui punctaj foarte bun în 

etapa anterioară: 93,7 puncte. 
 

Intrucat nu au 
beneficiat de 

finantare pentru 
sustinerea actiunilor 

de cooperare, 
Grupurile de Actiune 
Locala in formare nu 

au putut sustine 
financiar participarea 

la aceasta cooperare. 
Reprezentantul GAL 
LA NOI IN SAT la 

acest schimb de 
experienta si-a 

sustinut participarea 
din resurse proprii. 

Elaborarea și 
implementarea 

eficientă a Strategiei 
de Dezvoltare Locală  

2. Intentii de cooperare  
1 ASOCIAŢIA DE 

INIŢIATIVE RURALE DIN 

CATALUNYA 

 

PIMM - PATRONATUL 

ÎNTREPRINDERILOR MICI şI 

MIJLOCII DIN JUDEŢUL OLT 

 

 Asocierea şi 
funcţionarea grupurilor de 

producători în producţia 
vegetală şi animală. 

 Corelarea investiţiilor 
private din turism cu acţiunile 
publice de informare şi 

promovare. 
 Integrarea colectivelor 

Realizarea de activități care 
să ducă la îndeplinirea 

obiectivelor Strategiei de 
Dezvoltare Locală prin 

acumularea de know-how, 
întărirea legăturilor cu alte 
teritorii LEADER și 

promovarea teritoriului.  
 

79.000 Euro Realizarea 
cooperării în vederea 

imbunătățirii 
cunoștințelor  și 

diseminării de bune 
practici  



 

 

 

defavorizate – femei, tineri, 
minorităţi – in viată activă.  

 Start-up IMM-uri. 
 Servicii pentru 
populaţie. 

 Dezvoltare medio – 
ambientală şi sustenabilitate 

ecologică multisectorială. 
Activitatea în zone protejate. 

 

Stabilirea unei intenții de 
colaborare, fără obligații pentru 

părți, în scopul realizării de  
acțiuni comune atât în Spania 
cât și în România, odată 

autorizate grupurile românești,  
și avînd în vedere obiectivele 

comune ale acestora. 

 
 



                                                                                                                                                                

 

Intenția de cooperare cu Asociația de Inițiative Rurale din Catalunya (Anexa VIII.2)  

se regăsește în măsura 412 din Strategia de Dezvoltare Locală: proiecte de cooperare. Acest 
proiect este planificat a fi realizat astfel: 

 

1. Parteneriatul: tipul actorilor implicați, legăturile dintre responsabilii de proiect și 

GAL – implicarea partenerilor locali în operațiunile prevăzute 

ARCA (ASOCIAŢIA DE INIŢIATIVE RURALE DIN CATALUNYA) - 
coordoneaza 13 Grupuri de Acţiune Locală din Catalunya (GAL) 

A fost înfiinţată în 2010, având ca principal obiectiv reprezentarea Grupurilor de 
Acţiune Locală în faţa instituţiilor catalane, naţionale şi internaţionale, în colaborare cu 
Departamentul de Agricultură, Zootehnie, Pescuit, Alimentanţie şi Protecţia Mediului 
(Autoritatea responsabilă cu implementarea Programului Leader). 

Misiunea ARCA o reprezintă promovarea şi dezvoltarea proiectelor care facilitează 
dezvoltarea integrală a mediului rural, susţinerea Grupurilor de Acţiune Locală Leader pentru 
a-şi îndeplini obiectivele, dezvoltare rurală catalană în general, oferind asistenţa tehnică şi un 

cadru de lucru propice cooperării inter-teritoriale şi transnaţionale între GAL-uri. 
 
ARCA îşi structurează activitatea în patru axe: 

 Axa 1: Servicii tehnice şi de suport pentru GAL.  
 Axa 2: Comunicarea proiectelor, bune practici şi metodologii adecvate.   

 Axa 3: Reprezentativitatea şi prezenţa catalană în alte teritorii.  
 Axa 4: Participarea la proiecte de dezvoltare rurală şi cooperare.  

Prin aplicarea metodologiei Leader în perioada 2007 – 2013, au fost selectate 13 

Grupuri de Acţiune Locală (GAL) în Catalunya, care prin strategiile de dezvoltare locală, 
acoperă 66% din teritoriul catalan, aproximativ 8% din populaţia totală şi 51,8% din 
localităţile catalane cu o densitate medie de 27 locuitori / km2. Cele 13 strategii locale se 

bazează pe măsuri orientate către dezvoltarea economiei, a calităţii vieţii pentru populaţia din 
zonele rurale vizate, iar ca element inovativ al programului Leader, responsabilizarea 

întreprinderilor din teritoriu care să susţină în mod concret acţiuni pentru protejarea mediului 
înconjurator şi iniţiative sociale. 

Măsuri şi acţiuni 
 410: Implementarea strategiilor locale. 

 12301: Fonduri pentru investiţii necesare îmbunătăţirii proceselor de transformare şi 
comercializare a produselor agrare din teritoriul Leader. 

 312: Fonduri pentru crearea şi dezvoltarea de IMM-uri.  
 313: Stimularea activităţilor turistice. 
 323: Conservarea şi îmbunătăţirea patrimoniului rural. 

 421: Cooperare inter-teritorială şi transnatională între GAL-rile din Catalunya.  
 431: Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, formarea de capacităţi şi animarea 

teritoriului.  
 
 

 
 

 
 



                                                                                                                                                                

 

PIMM - PATRONATUL ÎNTREPRINDERILOR MICI şI MIJLOCII DIN 

JUDEŢUL OLT 

Entitate non profit cu sediul în municipiul Slatina are ca obiective principale: 
accelerarea prin mijloace specifice a creşterii ponderei sectorului privat în economie, 
favorizarea şi atragerea capitalului strain în zonă, susţinerea investiţiilor de orice natură,  

stimularea şi promovarea relaţiilor economice şi a cooperării internaţionale în interesul 
sectorului economic şi de afaceri privat din judeţul Olt. PIMM s-a implicat activ în animarea 

agenţilor privaţi şi reprezentanţi ai societăţii civile pentru participarea şi susţinerea iniţierii 
proiectului LEADER, fiind şi partener în cadrul FLAG-ului ¨Prietenii Pescarilor Oltenï . 

      Cele 7 potenţiale Grupuri de Acţiune Locală în formare din judeţul Olt acoperă 

aproximativ 4000 km2 şi 240 000 persoane, având o densitate medie de 60 de locuitori / km2, 
ceea ce reprezintă puţin peste ½ din populaţia judeţului şi ¾ din suprafaţa acestuia. Fiecare 
GAL are în componenţa parteneriatului reprezentanţi ai autorităţilor publice, ai sectorului 

privat şi societăţii civile, ponderea acestora din urmă fiind mai mare de 65% din totalul 
membrilor. 

 
       Printre priorităţile stabilite şi obiectivele asumate, se conturează următoarele direcţii 

principale: 

 111, 123 si 142: Formare profesională pentru valorificarea produselor agricole şi 
silvice în grupuri de producători. 

 313: Agroturism şi turism rural. 
 312: Incurajarea IMM-urilor.  
 322: Patrimoniu şi cultură.  

 322: Servicii pentru populaţie.  
 421: Cooperare inter-teritorială şi transnatională.  
 toate măsurile: Sustenabilitate medio-ambientală.  

Se acordă o atenţie deosebită pentru: includerea femeilor în viaţa profesională, 
menţinerea tinerilor în teritoriul rural, încurajarea fermierilor de semi-subzistenţă să-şi 

îmbunătăţească activitatea prin introducerea de noi tehnologii şi producţie ecológică, 
încurajarea formelor de asociere, în special formarea grupurilor de producători pentru 
extinderea canalelor de distribuţie.  

COOPERARE: CATALUNYA – OLT LEADER – FEP / AXA 4 

Interesul pentru cooperare între cele două provincii latine a apărut în 2011 când 

FLAG-ul ¨PRIETENII PESCARILOR OLTENI¨ iniţiat de Consiliul Judeţean Olt şi 
reprezentat de domnul Daniel Sarpe în calitate de Coordonator a iniţiat un schimb de 
experientă cu FLAG-ul catalán ¨Consorci pel al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià¨ 

reprezentat de Managerul de Proiect, domnul Albert Hernandez Talavera. 
Acţiunea s-a desfăşurat în perioada 3 – 6 iulie 2011 în Delta del Ebro unde echipa 

română formată din 12 parteneri a vizitat proiecte realizate în teritoriul catalan în cadrul axei 4 
FEP, cunoscând cu aceasta ocazie un portofoliu bogat de acţiuni LEADER. Domnul Albert 
Heranndez Talavera a răspuns invitaţiei domnului Daniel Sarpe şi s-a aflat în august 2011 la 

Corabia în judeţul Olt, întâlnindu-se cu partenerii FLAG-ului care în prezent sunt membri ai 
potenţialelor Grupuri de Acţiune Locală. 

Colaborarea fructuoasă între cele doua FLAG-uri l-a inspirat pe domnul Emilian 
Marinescu, preşedinte PIMM, să extindă relaţiile viitoare între cele două teritorii, solicitând 
Reţelei de Dezvoltare Rurală din Catalunya – ARCA, să sprijine formarea şi consolidarea 

celor 7 pontenţiale GAL-uri.  
Prin cei doi reprezentanţi ARCA – PIMM, Grupurile de Acţiune Locală din Catalunya 

şi Olt îşi exprimă intenţia de a colabora în cadrul programului LEADER în domenii precum: 



                                                                                                                                                                

 

 Asocierea şi funcţionarea grupurilor de producători în producţia vegetală şi 

animală. 
 Corelarea investiţiilor private din turism cu acţiunile publice de informare şi 

promovare. 

 Integrarea colectivelor defavorizate – femei, tineri, minorităţi – in viată activă.  
 Start-up IMM-uri. 

 Servicii pentru populaţie. 
 Dezvoltare medio – ambientală şi sustenabilitate ecologică multisectorială. 

Activitatea în zone protejate. 

 
2. Integrarea în strategia teritoriului: integrarea în strategia teritorială, valoarea 

adăugată a proiectului, coordonarea cu alte acțiuni derulate, valorificarea 
experienței cooperării din afara teritoriului. 

Strategia de Dezvoltare locală GAL LA NOI IN SAT se bazează pe câteva priorități se 

dezvoltare care includ temele prevăzute pentru a fi dezvoltate în cadrul cooperării: 
 Asocierea şi funcţionarea grupurilor de producători în producţia vegetală şi 

animală. 
 Corelarea investiţiilor private din turism cu acţiunile publice de informare şi 

promovare. 

 Integrarea colectivelor defavorizate – femei, tineri, minorităţi – in viată activă.  
 Start-up IMM-uri. 

 Servicii pentru populaţie. 
 Dezvoltare medio – ambientală şi sustenabilitate ecologică multisectorială. 

Activitatea în zone protejate. 

Proiectul de cooperare are drept scop realizarea de activități care să ducă la îndeplinirea 
obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală prin acumularea de know-how, întărirea 

legăturilor cu alte teritorii LEADER și promovarea teritoriului. 

3. Tipul de proiect: acțiuni comune concrete (mai mult decât o intenție și/sau 

schimb de experiență 
În cadrul acestui proiect de cooperare vor avea loc întâlniri tematice între actorii locali cu 

domenii de interes similare: reprezentanți ai societății civile, administrația publică, asociații 

de producători. De asemenea, vor fi realizate activități de cunoaștere reciprocă: prezentarea 
teritoriilor, invitații la manifestări culturale, economice etc. 

Acțiunile comune concrete ce vor fi dezvoltate  vor fi orientate către implementarea în 
comun a două proiecte avănd următoarele obiective: 

 

1. Protejarea spațiilor Natura 2000 -  Padurea Sarului, Valea Oltețului, Valea Oltului 
Inferior, aflate pe teritoriul GAL LA NOI IN SAT. Acest proiect va fi orientat catre 

actiuni concrete care sa duca la finalitati reale si practice privind protejarea zonelor si 
reglamentarea activitatilor economice in aceste arii 

2. Dezvoltarea actiunilor de pastrare a patrimoniului imaterial (costume populare, 

festivaluri, tradiții și obiceiuri populare, etc.) 
. 

4. Aspecte tehnice: fezabilitate tehnică, calendar, mecanismul de implementare, 
aspecte practice, metodologie și organizare, indicatori de monitorizare, 
managementul proiectului. 

Proiectul va fi implementat în primii 2 ani de funcționare a GAL LA NOI IN SAT, și va 
avea trei etape:  



                                                                                                                                                                

 

1. Etapa de organizare 

2. Etapa de realizare a schimburilor de experiență 
3. Etapa de implementare a acțiunilor concrete 

În etapa de organizare se vor întreprinde demersurile pentru planificarea schimbului de 

experiență (desemnarea participanților, stabilirea locației întâlnirii, realizarea agendei, aspecte 
administrative (rezervare bilete de avion, hotel, restaurant, etc.). I 

În cea de-a două etapă se vor desfășura activitățile prevăzute pentru fiecare întâlnire, 

În ultima etapă vor fi implementate următoarele acțiuni concrete: 

1. O campanie de conştientizare privind importanţa conservării 

biodiversităţii în spaților Natura 2000 -  Padurea Sarului, Valea Oltețului, 
Valea Oltului Inferior, aflate pe teritoriul GAL LA NOI IN SAT realizată cu 

sprijinul partenerilor din Spania. 
 

2. Acțiune de colectare și reciclare a deșeurilor din unul dintre spațiile 

Natura 2000 aflate pe teritoriul GAL LA NOI IN SAT 
 

 

3. Acțiuni de promovare a patrimoniului imaterial. Promovarea se va realiza 
atât la nivel internațional (va fi realizată la partenerul din Spania) dar și 

județean.  
 

Indicatorii de monitorizare sunt reprezentați de 30 de persoane care vor participa la 

activitățile proiectului. Se va pune accent pe implicare persoanelor tinere, provenind din 
grupuri dezavantajate și femei.  

Managementul proiectului va fi asigurat de echipa GAL LA NOI IN SAT. 

1. Aspecte financiare: buget realist și coerent, plan de finanțare, deviz, fezabilitate 
financiară, implicarea diverșilor actori 

 
Finanțarea se va realiza din FEADR și din contribuția publică națională. Pentru realizarea 

achimbului de experienta și proiectelor concrete propuse sunt necesare următoarele resurse 
financiare. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



                                                                                                                                                                

 

 

PROIECT ACTIUNI BUGET (Euro) 

   

Schimb de experienta  - 3 

vizite de studiu 

Cheltuieli de 

organizare 

15.000  

 Transport international 10000  

 Transport local 7400  

 Cazare 8700  

 Masa  8200  

 49.200  

Campanie de 

conştientizare privind 

importanţa conservării 

biodiversităţii în spațiul 

Natura 2000  

Realizarea planului 

campaniei si design 
materiale promotionale 

2300 

 Tiparire si realizare 
materiale promotionale 

2800 

 Prezenta in mass-

media 

2200 

 Evenimente de 
promovare in scoli 

1300 

 8.600  

Acțiune de colectare și 

reciclare a deșeurilor din 

spațiul Natura 2000 

Actiuni de animare 2700  

 Transport 2800  

 Materieriale colectare 

deseuri 

1800  

 Masa participanti 4200  

 11.500  

Acțiuni de promovare a 

patrimoniului imaterial 

design materiale 
promotionale 

2300  

 Tiparire si realizare 

materiale promotionale 

1600 

 Prezenta in mass-
media 

2200 

 Festivalul traditiilor 3600 

 9.700  

TOTAL  79.000  

 

 
 

 
Pentru completarea actiunilor de cooperare, GAL ¨LA NOI IN SAT¨ va initia si alte 

parteneriate in domeniul cultural – artistic cu GAL-uri de profil din alte state UE precum 

Austira, Germania, etc. in baza colaborarilor facilitate de RNDR. 
 

 
 
 

 



                                                                                                                                                                

 

2. Participarea GAL în cadrul RNDR 

 
Reţeaua Naţională de Dezvoltare Rurală (RNDR) constituie o oportunitate în vederea unei 

mai bune integrări a abordărilor din domeniul agricol, forestier, mediu social - economic, 

finanţată de Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, precum şi în vederea unei 
mai bune înscrieri în dinamicile/contextele teritoriale. 

 
 
Reţeaua Naţională de Dezvoltare Rurală este compusă din acele organizaţii care reprezintă 

sau lucrează pentru actorii implicaţi în procesul de dezvoltare rurală. „Actorii” reprezintă 
acele persoane, firme şi organizaţii care sunt implicate în zonele rurale şi care pot contribui la 

implementarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală.  
 

 

Aceste organizaţii includ asociaţiile care reprezintă fermierii, proprietarii de pământ, 
proprietarii şi managerii de păduri, organizaţiile comerciale, autorităţile locale, organizaţiile 

civile şi non-profit de diverse tipuri, asociaţiile ce reprezintă grupuri etnice şi minoritare, 
Grupurile de Acţiune Locală (GAL), universităţile, institutele de cercetare şi muzeele etc. 
 

Reţeaua are în principal rolul de a facilita schimbul de experienţă, de a sprijini implementarea 
şi evaluarea programului de dezvoltare rurală şi de a asigura fluxul de informaţii între nivelul 

local, naţional şi european. 
 
 

Dupa acreditare, Gal LA NOI IN SAT se va putea înscrie în Rețeaua Națională de 
Dezvoltare Rurală GAL LA NOI IN SAT intenționează să contribuie la funcționarea Rețelei 

la nivel național și european prin următoarele inițiative: 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



                                                                                                                                                                

 

 

Nr. crt. Inițiativa Detalii 

1 INFORMARE GAL LA NOI IN SAT va informa 

permanent membrii GAL și alți actori 
interesați despre oportunitățile de formare 

organizate sau promovate de RNDR  

2 PARTICIPARE LA 
SCHIMBURI DE 
EXPERIENȚĂ 

GAL LA NOI IN SAT se va implica activ 
în schimburile de experiență naționale și 
internaționale organizate în cadrul RNDR. Gal 

va participa la schimburile de experiență 
internaționale și naționale în calitate de 

beneficiar dar și de furnizor (împărtășind 
experiența sa dobândită în practică sau prin 
alte schimburi de experiență).  

3 PARTICIPARE LA 

EVENIMENTELE RNDR 

GAL LA NOI IN SAT va delega 

reprezentanți la evenimentele organizate de 
RNDR (întâlniri, seminarii, conferințe, etc) 

 

GAL LA NOI IN SAT va putea contrinui la îndeplinirea scopului RNDR prin 
următoarele: 

 

1. Relații de cooperare și parteneriat (naționale și internaționale) 

Prin intermediul schimburilor de experiență organizate până în prezent, GAL LA NOI IN 

SAT și-a consolidat relații de cooperare și parteneriat cu GAL “VEDEA GAVANU 
BURDEA”, GAL ¨ROMULA MALVA¨, si GAL PLAIURILE OLTETULUI 

 

2. Resurse umane 

Implementarea Strategiei de Dezvoltare locala GAL „LA NOI IN SAT ”  se realizeaza cu 

sprijinul unei echipe de profesionişti, unui  personal calificat şi cu experienţă în dezvoltarea 
rurală şi în implementarea proiectelor. Partenerii deţin cunoştinţele necesare implementării  
programele europene iar resursele umane puse la dispoziţia GAL „LA NOI IN SAT”, prin 

studiile deţinute şi experienţa profesională acumulată, vor contribui la eficientizarea 
proceselor de lucru, la atragerea şi finanţarea celor mai valoroase proiecte şi la alocarea 

optimă a resurselor.  
 
De asemenea, unii dintre partenerii GAL LA NOI IN SAT au participat la schimburi de 

experienta internationale si vor putea contribui cu know-how la realizarea unor proiecte de 
cooperare sau la organizarea unor seminarii, workshop-uri. 

 
3. Resurse financiare 

In procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locala, Gal LA NOI IN SAT a 

organizat actiuni de promovare, de animare și de cooperare din resurse proprii. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



                                                                                                                                                                

 

 

 
 

 

 

CRITERII DE SELECTIE – CS3.2: 

Componente ale strategiei 

 

SCS 3.2.2 Actiuni de cooperare 

 

 Schimburi de experienta realizate:  
- Vizita de studiu la grupuri LEADER de succes in vederea implementarii proiectului 

„Grupul local Prietenii Pescarilor Olteni”  

- Acțiune de cooperare – schimb de experiență – Axa 4 din dublă perspectivă: 

LEADER-POP (Anexa VIII.1)  

 Intenția de cooperare cu Asociația de Inițiative Rurale din Catalunya  
Obiectiv: realizarea a cel putin doua proiecte de cooperare cu rezultate concrete privind: 

*¨Protejarea spațiilor Natura 2000 -  aflate pe teritoriul GAL LA NOI IN SAT.  
*¨Dezvoltarea actiunilor de pastrare a patrimoniului imaterial¨ 

Acord de intentie aflat in Anexa VIII.2 
 

 GRUPUL de Acţiune Locală ”LA NOI IN SAT” 
îndeplineşte 

CRITERIUL DE SELECŢIE CS3.2.2 

 


