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INTRODUCERE 

 

1. Consideratii generale 

Asa cum se prezinta in studiile si analizele privind dezvoltarea rurala, experienta acumultata 

de Asociatia GAL-Microregiunea Valea Sambetei de la infiintare (decembrie 2006) si pina in 

prezent demonstreaza ca zona noastra  se confruntă cu numeroase carenţe, acestea 

reprezentând şi motivul pentru disparităţile între urban-rural prin prisma tuturor 

componentelor sale: economia rurală, potenţialul demografic, sănătate, şcoală, cultură, etc.  

Pentru reducerea acestor disparităţi, una dintre soluţii o reprezintă elaborarea şi 

implementarea unei strategii integrate de dezvoltare de către comunităţile locale, având ca 

punct de plecare potenţialul endogen si nevoile identificate la nivel local.  

Implicarea actorilor locali în dezvoltarea propriilor zone, va contribui la realizarea unei 

dezvoltări dinamice, sprijinită de o strategie de dezvoltare locală elaborată şi implementată 

local şi administrată de reprezentanţi ai GAL-ului, care vor reprezenta interlocutorii populaţiei 

din zona, în vederea îmbunătăţirii continue a strategiei şi a acţiunilor ce vor fi implementate. 

Practic, dezvoltarea zonei in  abordarea Leader, va fi programată şi coordonată de actorii locali 

ce vor reprezenta factorul decizional şi care vor purta responsabilitatea evoluţiei în timp. 

 

Scopul acestui plan de dezvoltare locala este „dezvoltarea rurala durabila prin asigurarea 

pe termen lung a dezvoltarii si stabilitatii economice, sociale si culturale a spatiului rural 

Microregiunea Valea Sambetei – parte a Tarii Fagarasului, in interconditionalitate cu protectia si 

conservarea mediului si peisajelor, a mentinerii fertilitatii solului, asigurarii habitatelor si 

biodiversitatii, a pastrarii traditiilor si patrimoniului cultural”. 

Plecind de la aceasta abordare, tema catalizatoare si sloganul strategiei este „Dezvoltare 

rurala durabila intr-o zona cu vechi traditii - Microregiunea Valea Sambetei”, elaborata 

inca inainte de elaborarea Planului de Dezvoltare Locala a Microregiunii Valea Sambetei, 

prescurtat in prezentul material: PDL-MVS  

Strategia asigura premisa atingerii urmatoarelor obiective specifice, congruente cu cele ale 

Axei LEADER: 

- Consolidarea parteneriatului public-privat-civil existent in prezent in Microregiunea Valea 

Sambetei; 
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- Incurajarea actorilor de la nivel local de a dobindi competente noi pentru perfectionarea si 

extinderea activitatii lor prin pregatirea cooperarii interteritoriale si transnationale 

- Implementarea proiectelor planificate, in vederea cresterii competitivitatii sectorului agricol 

(inclusiv agricultura ecologica) si a sectorului forestier, îmbunatatirea spatiului rural si protectia 

mediului, diversificarea activitatilor economice si cresterea calitatii vietii, valorizarea bogatului 

patrimoniu istoric si cultural al zonei 

- Consolidarea unor structuri institutionale sustenabile pe termen lung pentru dezvoltarea zonei 

prin implicarea in ele a reprezentantilor celor 3 sectoare (public, privat si ong) in vederea  

monitorizarii si evaluarii implementarii strategiei si a coerentei cu strategiile de dezvoltare 

comunale 

Obiectivul primordial de coeziune economica si sociala a Uniunii Europene, a carui realizare 

necesita inclusiv acordarea atentiei cuvenite dezvoltarii armonioase si integrate a zonelor 

rurale este preluat, atit in Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR), prin Planurile de 

Dezvoltare ale Regiunii Centru, precum si in Strategia de Dezvoltare a Judetului Brasov in care 

este localizata Microregiunea Valea Sambetei. 

O asemenea abordare, la care se adauga unul dintre principiile („de jos in sus”) programului 

LEADER, reprezinta inca din anii „90 in tarile membre ale Uniunii Europene, o reteta de succes. 

O parte a echipei  GAL-MVS a cunoscut aceasta experienta inca inainte de aderarea Romaniei la 

UE si ca atare a constituit un  nucleu de asemenea parteneriat  in decembrie 2006, parteneriat 

care s-a extins pas cu pas. Tot procesul de animare s-a bazat pe voluntariatul unor actori si 

specialisti consultanti ai Centrului de Dezvoltare Rurala – Valea Sambetei constituiti in Grupul 

de Initiativa Locala GIL2006. S-au facut prezentari ale PNDR, ale Axei 4 LEADER, ale misiunii 

asociatiilor de tip GAL, cu exemple din Programul LEADER + din tari ale Uniunii Europene, in 

fata primarilor, consilierilor si a altor functionari din fiecare Comuna din teritoriu.  

Implementarea strategiei  finantata prin PNDR Axa 4 LEADER va continua procesul de animare  

si va permite, printr-o abordare sistematica, actorilor locali ca dupa ce au sa identificat 

temeinic nevoile si au stabilit prioritatile de dezvoltare ale zonei, sa implementeze proiecte 

relevante care sa contribuie la dezvoltarea teritoriala din punct de vedere economic, social, 

cultural si al protectiei mediului.. In plus, structurile organizatorice in care se vor implica 

reprezentanti din sectorul public, privat si ong care vor fi implementate prin acest proces, vor 

asigura sustenabilitatea dezvoltarii zonei si coerenta cu strategiile comunale, judetene, ale 

regiunii centru si cu cele nationale. 
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Obiectivele politicii de dezvoltare rurala, definite in Regulamentul Consiliului nr.1257 / 

1999: 

- intarirea dezvoltarii durabile a agriculturii si padurilor 

- imbunatatirea competitivitatii agriculturii 

- conservarea patrimoniului rural si al mediului inconjurator 

- imbunatatirea activitatilor in cadrul gospodariilor 

- garantarea sigurantei si calitatii alimentelor 

- asigurarea unui nivel stabil si adecvat al veniturilor 

- asigurarea ca problematica de mediu sa fie luata in consideratie 

- dezvoltarea de activitati complementare si alternative care sa genereze locuri de munca, in 

vederea incetinirii depopularii zonelor rurale  si intaririi economice si sociale in aceste 

zone 

- imbunatatirea conditiilor de trai si munca 

- ca si promovarea oportunitatilor egale 

obiective care pot insoti orice concept modern de dezvolatre rurala si care se regasesc in 

actualele politici si strategii de dezvoltare rurala. Aceste obiective au constituit, alaturi de 

PNDR si Ghidurile solicitantului pe masurile active, sursele informationale de baza pentru 

elaborarea PDL-MVS. 

 

Implementarea Planului de Dezvoltare Locala – Microregiunea Valea Sambetei in perioada 

2012-2013-2015 va constitui doar pasul de “pionerat” cind  provocarile crizei economice vor 

amplifica greutatile pentru comunitatile locale care sint chemate sa se implice in imbunatatirea 

mediului in care traiesc si cresterea nivelului si calitatii vietii, “lucrind impreuna” si avind 

aceeasi viziune de dezvoltare rurala durabila. 
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2.  Rezumatul Planului de Dezvoltare Locala a Microregiunii Valea Sambetei (MVS) 

Prezentam mai jos, aspectele relevante care tin de caracteristicile si procesul de elaborare a 

Planului de Dezvoltare Locala a MVS, respectind pe cit posibil structura propusa in Ghidul de 

selectie, iar acolo unde este cazul se va face o trimitere la sectiunile si anexele materialului. 

Informatii si date sintetice privind structura parteneriatului care stau la baza calculului unor 

indicatori prezentati mai jos: 

 pentru o corecta evaluare a structurii si numarului de parteneri am grupat informatiile 

in Anexa 0.2-1, astfel: 

 Tabel cu Partenerii din sector public din GAL-MVS (primarii si Consiliul Judetean 

Brasov) -  Numar parteneri sector public: 10 

 Tabel cu Partenerii organizatii din sectorul privat si sectorul societatii civile din 

GAL-MVS- Numar parteneri organizatii din sector privat si societate civila: 22 

 Numarul total de parteneri “organizatii”: 32=10+22 este baza pentru a calcula 

ponderea partenerilor organizatii reprezentate de tineri, respectiv, femei (vezi 

sectiunile de mai jos) 

 Tabel cu Parteneri GIL-uri/grupuri de persoane fizice din  GAL-MVS – Numar 

parteneri grupuri de persoane fizice fara personalitate juridica si persoane fizice: 

26 

 

Anexa 0.2.2 cuprinde Formularul G2 din Ghidul solicitantului care contine un Tabel cu toti 

partenerii GAL-MVS si anume:  

o sectorul public (10 parteneri), sectorul privat si sectorul societate civila – ong-uri, 

grupuri de persoane fizice fara personalitate juridica, persoane fizice (48 

parteneri), deci ponderea sector privat este peste 82%;  

o partenerii au semnat acordul de parteneriat pentru participarea la selectia GAL, 

precum si Declaratia-angajament prin care il desemneaza  pe dl Popa Gheorghe ca 

reprezentant legal si au decis sa cofinanteze cheltuielile de functionare ale GAL-MVS 

pina la rambursarea acestora, ori de cite ori este necesar; 

o partenerii “grupuri de persoane fizice fara personalitate juridica” care apar in  

Tabel sint in majoritate Grupuri de Initiativa Locala (GIL-uri), constituite incepind 

cu anul 2008 si care au jucat un rol important in activitatea de pre-animare a 

teritoriului in anii 2008-2010 si care si-au manifestat dorinta expresa sa fie 
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membrii in parteneriat (aceste grupuri se vor transforma treptat in asociatii sau 

cooperative, cu sprijinul GAL-MVS); 

o din numarul total de parteneri de 58, 32 parteneri sint organizatii si 26 parteneri 

sint grupuri de persoane fizice fara personaliatate juridica si persoane fizice ( 4 

membri fondatori). 

 

Aspectele relevante solicitate de Ghid: 

 Numărul de locuitori cuprinşi in teritoriul MVS pentru care se depune candidatura: 

 18.159 locuitori; 

 Densitatea populaţiei teritoriului MVS: 

 22 locuitori/km2 

 Situatia zonelor cuprinse in teritoriul MVS: 

 Zone Sarace: 

 Comuna Beclean – rata saraciei: 22,9% 

 Comuna Cincu – rata saraciei: 34,0% 

 Comuna Lisa – rata saraciei:  33,7% 

 Comuna Soars – rata saraciei:  52,8%  

 Comuna Ucea – rata saraciei: 27,1% 

 Comuna Vistea – rata saraciei: 29,1% 

 Comuna Voila – rata saraciei: 33,2 % 

Nota: Gradul de saracie este cuprins intre 22,9% si 52,8%, conform Anexei nr. 6, 

Lista localitatilor in functie de gradul de saracie din Ghidul solicitantului. 

 Zone Montane Defavorizate (ZMD) care acopera teritoriul corespunzator comunelor: 

 Dragus  

 Lisa 

 Sambata de Sus 

 Vistea 

 Ucea 

conform cu Anexa 4A a PNDR 2007-2013, respectiv, Anexa 4 lista din paragraful 

2.3 din Ghidul solicitantului); 

 Zone Natura 2000: 
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 Situri de Importanta Comunitara (SIC): 

 Muntii Fagaras 

 Padurea de gorun si stejar de la Dosul Fanatului 

 Padurea de gorun si stejar de pe Dealul Purcaretului 

 Situri cu Protectie Speciala Avifaunistica (SPA): 

 Piemontul Fagaras 

 Avrig-Scorei-Fagaras 

 Podisul Hirtibaciului 

Acoperirea teritoriala a celor 6 situri Natura 2000 in Microregiunea Valea 

Sambetei este prezentata in tabelul din paragraful Patrimoniul de mediu din 

Planul de Dezvoltare Locala. Includerea acestor situri in teritoriul MVS este 

certificata de catre Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Sibiu  prin 

adresa nr. 4038 din 19.10.2010, prezentata in Anexa 0.2-3. 

Deasemenea, Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Sibiu sustine 

Strategia de Dezvoltare Locala a MVS care ia in considerare principiile de 

conservare a naturii promovate prin Reteua Europeana de Arii Protejate 

Natura 2000. Proiectele promovate in cadrul acestei strategii nu vor intra in 

conflict cu obiectivele de conservare promovate prin proiectul LIFE 

“Conservarea acvilei tipatoare mici in Romania”, in situl Natura 2000 

“Piemontul Fagarasului”, conform adresei  nr. 177 din 7.10.2010 si Acordului 

de parteneriat dintre Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Sibiu si 

Grupul de Actiune Locala-Microregiunea Valea Sambetei prezentate in Anexa 

0.2-3. 

 Zone cu valoare naturală ridicată (HNV) se regasesc pe teritoriul comunelor: 

 Cincu 

 Dragus  

 Lisa 

 Sambata de Sus 

 Soars 

 Vistea 

 Voila 



 

10 
 

 Ucea 

conform Anexei nr. 5 Zone HNV din Ghidul solicitantului; 

 Zonele afectate de restructurare industriala corespund comunelor: 

 Beclean 

 Cincu 

 Dragus  

 Lisa 

 Sambata de Sus 

 Soars 

 Vistea 

 Voila 

 Ucea 

conform sectiunii analizei diagnostic, din Planul de Dezvoltare Locala a 

Microregiunii Valea Sambetei; 

 Existenţa in componenţa teritoriului MVS a unor zone cuprinse in judeţe diferite: NU 

 Denumirea grupurilor minorităţilor etnice cuprinse in parteneriat: 

 Asociatia CONTRAFORT PRO KLEINSCHENK/CINCSOR, cu sediul social in satul Cincsor, 

comuna Voila, avind ca misiune promovarea ansamblului bisericii fortificate 

Kleinschenk/Cincsor a comunitatii sasesti, sustinerea comunitatii din Cincsor prin 

dezvoltarea obiceiurilor si indeletnicirilor traditionale pentru dezvoltarea 

economica, sociala si umanitara, reprezentata de Dna Karmen Schuster – Presedinte, 

conform documentelor din Anexa 0.2-2: Actul constitutiv al asociatiei si extras din 

statut. 

 Ponderea (%) reprezentanţilor legali tineri (cu varsta pană in 40 de ani) in cadrul 

organizaţiilor ce formează parteneriatul: 37,5% (12/32*100); vezi Anexa 0.2-4,  

Reprezentanti legali tineri ai organizatiilor partenere din GAL-MVS, cu trimitere la Anexa 

0.2-2 care contine copii dupa documentele de identitate si documentele organizatiei. 

 Ponderea (%) reprezentanţilor legali femei in cadrul organizaţiilor ce formează 

parteneriatul: 28,25% (9/32*100); vezi Anexa 0.2-5, Reprezentanti legali femei ai 

organizatiilor partenere din GAL-MVS, cu trimitere la Anexa 0.2-2 care contine copii 

dupa documentele de identitate si documentele organizatiei. 
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 Denumirea grupurilor ce includ reprezentanţi ai organizaţiilor cuprinse in cadrul 

parteneriatului: 

 Organizatii agricole: 

 SC OLICLADO SRL – cresterea bovinelor de lapte 

Vezi Anexa 0.2.2, Documentele organizatiilor agricole partenere GAL-MVS, mentionate 

mai sus. 

 

 Grupuri de producatori 

 S.C. „Preluarea Prelucrarea Comercializarea Cartofului”- Tara Fagarasului S.A  

Vezi Anexa 0.2.2, Documentele grupului de producatori partener GAL-MVS, mentionate 

mai sus. 

 Sector forestier 

 Asociatia Codrii Fagarasului (administreaza padurile din MVS) 

Vezi Anexa 0.2.2, Documentele organizatiilor din sectorul forestier partenere GAL-MVS, 

mentionate mai sus. 

 Sector economic 

 VIORELIA COMIMPEX SRL – sector constructii 

 DA&CRI SRL – sector turism 

 AGROFASIM SRL – sector agroturistic si comert 

 VOILACOP Societate Cooperativa de Consum – sector cooperatist (productie, 

comert) 

 SC ALTEC IRON SRL – sector constructii si constructii metalice 

Vezi Anexa 0.2.2, Documentele organizatiilor economice partenere GAL-MVS, 

mentionate mai sus. 

 Organizatii de mediu 

 SOS Tara Fagarasului – proiecte de implicare a cercetasilor si a comunitatilor 

locale in protectia mediului (ecologizarea traseelor pe Muntii Fagaras, a apelor 

curgatoare care izvoresc din munti, realizarea unor trasee montane si adaposturi 

pentru turisti-masura 313, PNDR etc) 

 Asociatia Romana de Paletizare – EPAL-RO Administrator oficial al sitului Natura 

2000, SPA Avrig-Scorei-Fagaras (vezi Contract de custodie cu Ministerul mediului) 
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Vezi Anexa 0.2.2, Documentele organizatiilor de mediu partenere GAL-MVS, mentionate 

mai sus. 

 Ponderea (%) partenerilor privaţi şi ai societăţii civile in cadrul parteneriatului GAL-

MVS: 82%  (calcul 48/58*100) 

 Denumirea acţiunilor inovative prevăzute in cadrul planului de dezvoltare locală: 

 in domeniul managementului PDL-MVS (pe tot ciclul de viata al planului: elaborare,  

respectiv, implementare PDL-MVS): 

 utilizarea conceptului de dezvoltare durabila in care se analizeaza cele 4 

Teme/Domenii de cunostere si actiune: Economic, Social, Cultural si de Mediu la 

intersectia carora se plaseaza conceptul de “durabililitate”; analiza diagnostic si 

SWOT realizate pe baza consultarii individuale sau pe grupuri de initiativa a 

“persoanelor resursa” (persoanele cele mai reprezentative din toate domeniile de 

activitate din MVS), a evidentiat faptul ca utilizarea ineficienta a resurselor locale, 

riscul disparitiei traditiilor populare si amenintarile privind deteriorarea mediului 

inconjurator au condus la o “prioritate a prioritatilor” care a definit si sloganul 

misiunii GAL-MVS: “Dezvoltare rurala durabila intr-o zona cu vechi traditii – 

Microregiunea Valea Sambetei”. In acest prim exercitiu al Programului LEADER in 

Romania, fondurile alocate de catre GAL-MVS in problematica protectiei mediului nu 

sint alocate unor masuri tip masuri din AXA 2 din PNDR ci sint dispersate sub forma 

unor "actiuni de mediu” pe orizontala in proiecte in cadrul celorlate masuri. 

 

 crearea de GIL-uri (Grupuri de Initiativa Locala) format din “persoane resursa”  

pentru a pregati structurarea societatii civile, aceasta fiind etapa 

pregatitoare/intermediara pentru transformarea acestor grupuri profesionale sau 

sociale in Asociatii / Cooperative/Grupuri de producatori care sa gestioneze mai 

eficient resursele locale materiale, financiare si umane (competente locala) in 

contextul strategiei de dezvoltare locala a MVS; aceste 

grupuri/asociatii/cooperative formate din “persoane resursa” vor constitui atit 

grupuri tinta pentru actiuni de dezvoltare a competentelor cit si un mediu adecvat 

de schimb de bune practici si activitati complementare atit intrateritorial cit si 

extrateritorial; 
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 abordarea elaborarii si implementarii planului de dezvoltare locala avind la baza 

“conceptul de retea”, utilizat atit in comunicare (retea de informare-comunicare) cit 

si in actvitatile concrete de gestionare a strategiei de dezvoltare locala prin 

conectarea  “subretelelor” – profesionale, sociale, de afaceri, de mediu in “Reteaua 

de Dezvoltare Rurala – MVS”  (RDR-MVS) si relationarea acesteia cu Reteaua 

Nationala de Dezvoltare Rurala” in cadrul Programului LEADER 

 

 in domeniul implementarii propriu-zise a strategiei/proiectelor: 

 planificarea anuala a sesiunilor de proiecte si a activitatilor in asa fel incit 

procesul de sprijinire a solicitantilor de fonduri/promotorilor de 

proiecte/beneficiarilor sa parcurga urmatorul ciclu: Informare-Constientizare-

Formare-Consiliere/Consultanta-Elaborare de proiecte/ Documentatie de 

solicitare finantare-Implementare proiecte-Punere in functiune- Evaluare 

 crearea unei Retele de Centre Culturale localizate in satele resedinta de comuna 

(asociatie sau subretea a retelei RDR-MVS, coordonate de Centrul de Conservare si 

Promovare a Culturii - MVS; 

 Reteaua/Asociatia IMM-urilor din MVS care va fi infiintata de catre GIL IMM-uri, 

grup de “persoane resursa” detinatoare de microintreprinderi si IMM-uri din 

teritoriul MVS 

 crearea unei Retele de Pensiuni Agroturistice (asociatie sau subretea a retelei 

RDR-MVS), infiintata de catre GIL-Pensiuni turistice 

 mestesugarii din MVS, la initiativa GIL Mestesugari vor infiinta 

Asociatia/Cooperativa Mestesuguri in MVS, pentru sprijinirea productiei, 

promovarii si vinzarii produselor mestesugaresti 

 incurajarea si sprijin pentru Reteaua Centrelor de informare si promovare 

turistica  a centrelor realizate deja in afara PDL-MVS prin masura 313 a PNDR) 

 proiect pilot de cooperare cu alte doua teritorii din Sudul Transilvaniei in 

vederea:  

 creşterii vizibilităţii obiectivelor turistice şi produselor locale specifice din 

sudul Transilvaniei 
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 extinderea experienţei fiecărui potenţial GAL în vederea îmbunătăţirii 

acţiunilor de promovare a serviciilor şi produselor locale; realizare prin Masura 

421 Cooperare 

 aplicarea unor tehnologii, bune practici, proiecte pilot care se vor dezvolta in 

cooperare cu GAL Ternano, Regiunea Umbria, Italia pe urmatoarele teme: 

 “Peisaj si mediu” care sa promoveze superior peisajul din teritoriile intrate in 

cooperare concomitent cu actiuni de protectia mediului 

 “Antreprenoriat si tineri” pentru tinerii care mai traiesc in zona rurala sau se 

intorc din locatiile unde au emigrat 

 “Cultura, arta si traditii”, proiect care e compatibil cu insusi sloganul nostru: 

“dezvoltare rurala durabila intr-o zona cu vechi traditii” va implementa 

experienta GAL Ternano in cadrul Programului  LEADER+  si va asigura 

schimburi culturale sistematice  

 

 Denumirea acţiunilor de cooperare prevăzute in cadrul planului de dezvoltare locală: 

 in domeniul cooperarii inter-regionale: 

 proiect de cooperare cu alte doua teritorii din Sudul Transilvaniei “Promovarea 

turismului rural şi a produselor locale din sudul Transilvaniei” in vederea:  

 creşterii vizibilităţii obiectivelor turistice şi produselor locale specifice din 

sudul Transilvaniei 

 extinderea experienţei fiecărui potenţial GAL în vederea îmbunătăţirii 

acţiunilor de promovare a serviciilor şi produselor locale;  

 in domeniul cooperarii transnationale 

 proiecte pentru aplicarea unor bune practici, proiecte pilot pentru GAL-MVS, care 

se vor dezvolta in cooperare cu GAL Ternano, Regiunea Umbria, Italia pe 

urmatoarele teme: 

 “Peisaj si mediu” care sa promoveze superior peisajul din teritoriile intrate in 

cooperare concomitent cu actiuni de protectia mediului 

 “Antreprenoriat si tineri” pentru tinerii care mai traiesc in zona rurala sau se 

intorc din locatiile unde au emigrat 

 “Cultura, arta si traditii”, proiect care e compatibil cu insusi sloganul nostru: 

“dezvoltare rurala durabila intr-o zona cu vechi traditii” va implementa 
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experienta GAL Ternano in cadrul Programului LEADER+ si va asigura schimburi 

culturale sistematice 

 

Nota: Proiectele de cooperare sint gindite sa realizeze un efect de sinergie cu proiectele 

care tin de  prioritatile, obiective operationale si masurile din PDL-MVS fiind coerente 

si consistente cu acestea si constituie o buna sursa de valoare adaugata pentru 

teritoriul MVS si activitatea GAL-MVS. Realizare proiecte prin Masura 421 Cooperare.  

 

 Denumirea obiectivelor operaţionale care sunt adresate fermierilor de semi-subzistenţă: 

 O1: Facilitare acces la servicii de consiliere si consultanta (planuri de afaceri, 

cereri de finantare, bune practici) a beneficiarilor fermieri de semi-subzistenta, 

ca fermele acestora sa devina ferme comerciale (prin masura 411.143) 

 O2: Crestere sprijin financiar pentru stimulare spirit antreprenorial si 

diversificare activitati si crestere venituri (prin masura 411.141) 

 O3: Imbunătăţirea cunoştinţelor tehnice, economice si de management (prin 

masura 411.111): 

• pregătire tehnica, economica; • pregătire generală pentru managementul şi administrarea 

fermelor;• respectarea condiţiilor de eco-condiţionalitate şi a Standardelor Pieţei Agricole 

Comune, diversificarea sau restructurarea producţiei fermelor (introducerea de noi produse şi 

sisteme de procesare) ;• conştientizarea fermierilor privind probleme generale de mediu în 

sectorul agricol, în scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului; • informări privind introducerea 

de noi tehnologii informaţionale şi de comunicare (IT). 

 

 Denumirea obiectivelor operaţionale adresate tinerilor: 

Pentru tineri fermieri: 

 O1: Crestere sprijin financiar pentru stimulare spirit antreprenorial si investitii 

pentru diversificare activitati si crestere venituri (prin masura 411.112): 

 O2: Imbunătăţirea cunoştinţelor tehnice, economice si de management (prin 

masura 411.111): 

• pregătire tehnica, economica; • pregătire generală pentru managementul şi administrarea 

fermelor;• respectarea condiţiilor de eco-condiţionalitate şi a Standardelor Pieţei Agricole 

Comune, diversificarea sau restructurarea producţiei fermelor (introducerea de noi 
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produse şi sisteme de procesare);• conştientizarea fermierilor privind probleme generale 

de mediu în sectoarul agricol, în scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului; • informări 

privind introducerea de noi tehnologii informaţionale şi de comunicare (IT). 

 

Pentru tineri intreprinzatori in turism: 

 O3: Cresterea şi îmbunătăţirea structurilor de primire turistică la scară mica, 

crearea facilităţilor recreaţionale în vederea asigurării accesului la zonele 

naturale de interes turistic (prin masura 413.313) 

Pentru tineri intreprinzatori – microintreprinderi de productie si servicii  

 O4: crearea de micro-întreprinderi precum şi dezvoltarea celor existente în 

sectorul non-agricol în special de către tineri; incurajarea activităţilor 

meşteşugăreşti şi a altor activităţi tradiţionale; reducerea gradului de 

dependenţă faţă de agricultură (prin masura 413.312) 

 Denumirea obiectivelor operaţionale legate de mediu (obiective orizontale care se vor 

atinge  atit prin proiecte de mediu, dar mai ales prin actiuni de mediu in cadrul 

proiectelor PDL-MVS): 

 O1: Imbunătăţirea cunoştinţelor tehnice, economice si de management (prin masura 

411.111,  cu actiuni de mediu cu Sub-obiectivul - cresterea competentelor legate de 

protectia mediului prin includerea in tematica cursurilor a modulului respectiv – 

grupuri tinta: fermieri de semi-subzistenta, tineri fermieri, silvicultori): 

• pregătire tehnica, economica; • pregătire generală pentru managementul şi administrarea 

fermelor;• respectarea condiţiilor de eco-condiţionalitate şi a Standardelor Pieţei Agricole 

Comune, diversificarea sau restructurarea producţiei fermelor (introducerea de noi produse şi 

sisteme de procesare) ; Sub-obiectivul operational: • conştientizarea fermierilor privind 

probleme generale de mediu în sectorul agricol, în scopul îmbunătăţirii protecţiei 

mediului si gestionarea durabila a padurilor • informări privind introducerea de noi 

tehnologii informaţionale şi de comunicare (IT). 

 O2: Cresterea şi îmbunătăţirea structurilor de primire turistică la scară mica, crearea 

facilităţilor recreaţionale în vederea asigurării accesului la zonele naturale de interes 

turistic (prin masura 413.313, cu actiuni de mediu cu Sub-obiectivul operational- 

sprijinirea  investitiilor  - energie regenerabila, gestionarea ecologica a deseurilor etc. 
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in cadrul investitiilor infrastructura mica-trasee de ecoturism, pensiuni agroturistice-

standarde de ecoturism etc. ) 

 O3: Crearea de micro-întreprinderi precum şi dezvoltarea celor existente în sectorul 

non-agricol în special de către tineri şi femei; incurajarea activităţilor meşteşugăreşti 

şi a altor activităţi tradiţionale; reducerea gradului de dependenţă faţă de agricultură 

(prin masura 413.312,  cu actiuni de mediu cu Sub-obiectivul operational - sprijinirea  

investitiilor  - energie regenerabila, gestionarea ecologica a deseurilor etc. in cadrul 

investitiilor microintreprinderilor pentru realizarea de produse si servicii)   

 O4: Imbunatatire accesului la serviciile sociale pentru copii, persoane in virsta, 

persoane cu nevoi speciale, rromi - centre sociale (prin masura 413.3Bd,  cu actiuni 

de mediu cu Sub-obiectivul operational - sprijinirea  investitiilor  - energie regenerabila, 

gestionarea ecologica a deseurilor etc. in cadrul investitiilor in centre sociale) 

 O5: Participarea GAL-MVS la proiecte de cooperare inter-regionala si transnationala. 

Dezvoltarea cooperarii internationale (bune practici, cooperare in afaceri, protectie 

mediu si schimburi culturale); aplicarea unor tehnologii si bune practici in cooperare 

cu GAL Ternano, Regiunea Umbria, Italia pe urmatoarea tema: “Peisaj si mediu”cu 

Sub-obiectivul operational: sa promoveze superior peisajul din teritoriile intrate in 

cooperare concomitent cu actiuni de protectia mediului; realizare prin Masura 421; 

 O6:  Imbunatatirea protectiei mediului si  a biodiversitatii in siturile Natura 2000 – in 

MVS , cu Sub-obiectivul operational: realizarea unui Studiu privind conservarea 

biodiversitatii in Lunca Oltului si promovarea ecoturismului cu urmatoarele obiective 

(Masura 431.2). 

 O7: Promovarea  teritoriului MVS, in tara si Uniunea Europeana (promovarea 

“mediului curat” subalpin, alpin si colinar cu Sub-obiectivul operational> protectia 

mediului si promovare eco-turism, promovarea “produselor locale ecologice” din MVS”; 

realizare prin Masura 431.2;  

 Denumirea obiectivelor operaţionale adresate grupurilor de producători, asociaţii, 

parteneriate etc: 

 O1: Sprijinirea partenerilor “grupuri de persoane fizice fara personalitate juridica” 

denumite in GAL-MVS Grupuri de Initiativa Locala (GIL-uri, constituite incepind cu 

anul 2008 si care au jucat un rol important in activitatea de pre-animare in anii 2008-

2010) pentru a se transforma treptat in asociatii sau cooperative, vezi masura 431.2-
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componenta b). Cele 20 de GIL-uri din tabelul mentionat, vor constitui “resursa” si 

baza pentru crearea de  asociatii/cooperative care vor deveni structura de baza a 

societatii civile in MVS (numar beneficiari: 20 grupuri de initiativa locala> viitoare 

asociatii/cooperative). 

 O2: Dezvoltarea cooperarii interne si internationale (bune practici, cooperare in 

afaceri, protectie mediu si schimburi culturale);  parteneriat cu 2 GAL-uri din sudul 

Transilvaniei pentru promovarea obiectivelor turistice si a produselor locale, precum 

si parteneriat pentru aplicarea unor bune practici in cooperare cu GAL Ternano, 

Regiunea Umbria, Italia; realizare prin Masura 421 (numar beneficiari: 1 asociatie 

GAL-MVS)   

 

1. NOTA: Pentru o mai simpla evaluare a altor subcriterii de selectie aferenete CS 3.2 

“Componentele Strategiei” in tabelul din Anexa 0.2.6 se prezinta, in baza fiselor 

masurilor PDL-MVS, principalele date legate de numarul de proiecte, numarul de 

actiuni pe proiect, numarul de beneficiari pe proiect, numarul de beneficiari tineri 

pe proiect, numar de proeicte care contin actiuni de mediu. Rezulta: 

- Pondere beneficiari tineri in total beneficiari: Numar total beneficiari 

tineri/Numar total beneficiari * 100 = 54/113*100= 47.78% (cerinta minima 

a criteriului de selectie: 30%) 

- Ponderea proiectelor cu actiuni de mediu in numar total de proiecte: Numar 

total de proiecte cu actiuni de mediu/Numar total de proiecte * 100 = 

53/128*100= 41,40% (cerinta minima a criteriului de selectie: 25%) 

3.  Lista localităţilor cuprinse în teritoriu GAL-MVS 

Comuna Beclean, Comuna Cincu, Comuna Dragus, Comuna Lisa, Comuna Sambata de 

Sus, Comuna Soars, Comuna Ucea, Comuna Vistea, Comuna Voila, situate in vestul Judetului 

Brasov, compun teritoriul Microregiunea Valea Sambetei pentru care se va depune Dosarul de 

Candidatură – Planul de Dezvoltare Locală al Microregiunii Valea Sambetei.  

Comunele sint prezentate in tabelul de mai jos (tabelul Excel din Ghidul de selectie). 

Teritoriul GAL-MVS cuprinde deci 9 comune, cu o populatie de 18.159  locuitori, cu o 

suprafata de 817kmp si o densitate medie de 22 locuitori pe kmp.  
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Datele au fost preluate de pe pagina Institutului National de Statistica – filiala Brasov si se 

bazeaza pe rapoarte provizorii privind populatia Judetului Brasov la recensamintul din 2011. 

http://www.brasov.insse.ro/phpfiles/Populatia%20stabila%20si%20densitatea%20populati

ei.pdf 

Fata de datele din 2002, populatia din teritoriul GAL-MVS a scazut de la 18159 locuitori la 

15901 locuitori in 2011 (aprox. 13%). 

 

http://www.brasov.insse.ro/phpfiles/Populatia%20stabila%20si%20densitatea%20populatiei.pdf
http://www.brasov.insse.ro/phpfiles/Populatia%20stabila%20si%20densitatea%20populatiei.pdf
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Lista localităţilor cuprinse in teritoriul MVS                                                               Anexa D (din ghid -excel) 

Teritoriu : MVS 

   

Microregiunea Valea Sambetei 

Codul comunelor INSSE 
Numele localităţii Nr. locuitori Suprafaţa totală Densitate 

Comune Oraşe Sate Din oraşe Total teritoriu km2 loc./km2 

40553 Beclean       1.552 72 21 

40839 Cincu       1.836 117 16 

42254 Dragus       1.107 36 31 

41355 Lisa        1.701 87 20 

42361 

Sambata 

de Sus     
  1.511 41 37 

41952 Soars       1.913 168 11 

42110 Ucea       2.115 104 20 

42245 Vistea       3.317 84 40 

42316 Voila       3.107 108 29 

Total       0 18.159 817 22 

% locuitori oraşe din 

total locuitori (≤25%) - - - 
0 - - 0 

La nevoie, vor fi adaugate linii suplimentare 

     Sursa: INS Brasov 

       

http://www.brasov.insse.ro/phpfiles/01.pop_grupe.htm
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DOSARUL DE CANDIDATURA – PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALA 

PARTEA I-a: PREZENTAREA TERITORIULUI – ANALIZA IAGNOSTIC 

1 Prezentarea geografică şi fizică 

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

Amplasare geografica si cadru natural 

Microregiunea Valea Sambetei este un spatiu rural, situat in vestul Judetului Brasov, 

respectiv, in centrul  Tarii Făgărasului sau Tara Oltului care este una dintre cele mai mari si 

mai bine individualizate depresiuni  ale Transilvaniei. 

Microregiunea  corespunde din punct de vedere administrativ-teritorial  comunelor: Beclean, 

Cincu, Dragus, Lisa, Sambata de Sus, Soars, Ucea, Vistea, Voila.  In partea de vest zona include ca 

o enclava Orasul Victoria. Zona este strabatuta de la est la vest de catre Olt si ar putea fi 

delimitată, aproximativ, astfel: 

     - la Nord: de-a lungul liniei care ar uni localităţile Soars si Cincu, trecind spre fisia sudică a 

Podisului Hârtibaciului; 

     - la Vest: Comuna Ucea, care este partea cea mai vestica a Judetului Brasov; 

     - la Sud: creasta alpină a Munţiilor Făgărasului, pe linia cumpenei apelor, incluzând deci, 

întreg versantul nordic al acestor munţi; 

     - la Est: Municipiul Fagaras, veche asezare urbană, având coordonatele de 45º50' latitudine 

nordică si 25º51' longiutudine estică,  situat în partea central- nordică a depresiunii cu acelasi 

nume.  

Acest teritoriu constituie o unitate geografică, istorica si etnografica. De mentionat ca 

portul popular, care este expresia cea mai vie a unităţii vieţii sociale, economice si istorice a 

locuitorilor din acest tinut, vine în sprijinul unităţii teritoriului pentru a permite o focalizare a 

eforturilor de dezvoltare a spatiului rural bazata pe initiativele locale. 

Relieful teritoriului  MVS se încadrează în întregime în zona de orogen carpatic format prin 

cutarea stratelor sedimentare mezozoice si neozoice, împreuna cu fundamentul cristalin mai 

vechi paleozoic si precambrian. 

Peisajul străjuit de vârfuri mai înalte de 2500 m (Munţii Fagaras), dar si de coline ce se 

pierd în matca afluenţilor care izvorasc dinspre creasta si se varsa in  Olt, se releva ca un 

adevărat amfiteatru care se desfăsoară in trei trepte de relief sub monumentalul versant 



 

22 
 

nordic al Munţilor Fagaras. Relieful muntos ocupă aproximativ o treime din suprafaţa zonei, iar 

cel depresionar si deluros aproximativ doua treimi. Contrastul  de altitudine de aici l-a facut pe 

geograful francez Emmanoil de Martone sa numeasca Muntii Fagaras,  „Alpi ai Transilvaniei”, 

amplificind evaluarile ulterioare in ceea ce priveste potentialul turismului montan. 

Alaturi de caracteristicile de mai sus ale teritoriului, adaugind criteriile de coeziune pe care 

le-a stabilit Uniunea Europeana in scopul definirii unor regiuni/microregiuni de dezvoltare, 

Microregiunea Valea Sambetei reprezinta astfel o entitate adecvata pentru a fi utilizata in 

programele de dezvoltare rurala locale, judetene, nationale si europene (avind ca “operator 

reprezentativ”, “Asociatia GAL-Microregiunea Valea Sambetei”—constituita in decembrie 2006 

in baza unui parteneriat public-privat-ong ). 

Suprafata Microregiunii Valea Sambetei poate fi descrisa logic prin zonarea ei in trei parti: 

zona montana, zona de cimpie, zona colinara. Activul natural cel mai important in evaluarea 

“persoanelor resursa” implicate in consultari este zona montana si aceatsa trebuie valorificata 

la potentialul sau real.  

Zona montana a Microregiunii  Valea Sambetei. 

Zona montană acoperă o suprafaţă însemnată din teritoriul microregiunii. Localităţile din 

microregiune care aparţin zonei montane (delimitată conform Ordinului Comun din 2004 al 

Ministerului Agriculturii Apelor si Pădurilor si Ministerului Administraţiei si Internelor) sunt 

următoarele: Sambata de Sus - integral in zona montana, respectiv, Lisa (cu 1 sat component: 

Breaza), Ucea (cu 1 sat component : Ucea de Sus), Vistea (cu 1 sat component : Vistisoara) – 

partial in zona montana. Zona montana, zona de “podis/cimpie” si colinara au pondere 

aproximativ  egala in  suprafata MVS. 

Clima  

Predomina o clima temperat continentala cu veri racoroase si ierni reci, cu precipitatii 

abundente tot timpul anului, o frecventa ridicata a ingheturilor tirzii si timpurii ( in zona 

comunelor de sub munte), cu diferentieri in functie de altitudine; vezi anexele pe comune. 

Temperatura medie multianuala a aerului este de 7,6 C, temperatura maxima absoluta fiind 

de 37 C in luna august. Numarul mediu al zilelor de vara este de aproximativ 50 pe an. Numarul 

mediu al zilelor de iarna este de aproximativ 50 pe an. Umiditatea aerului are valori medii 

anuale de 75%. Precipitatiile atmosferice au valori de 600-700 mm/an. Vantul la sol are 

directii predo-minante dinspre vest si nord-vest si viteze medii cuprinse intre 1,5 si 3,2 m/s. 
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Solul 

Este un sol cu fertilitate ridicata in zona din stinga Oltului si mai putin fertile sunt solurile 

din dreapta Oltului reprezentate de soluri brune de padure, brune de lunca, freatic umede, 

degradat pe alocuri.      

      Resursele subsolului- rocile sedimentare-nisipuri, pietrisuri si argile posibil exploatabile 

pentru obtinerea materialelor de constructii (mai ales in perspectiva construirii autostrazii 

Transilvania care va strabate Comuna Soars); vezi anexele pe comune. 

Apele 

In alcatuirea resurselor de apa ale MVS intra pe de o parte apele subterane (freatice si de 

adancime), iar pe de alta parte apele de suprafata, adica reteaua de rauri si lacuri naturale  si 

artificiale. 

Apele subterane-freatice se definesc, in functie de conditiile geologice, pe doua zone: cea 

montana, unde stratul acvifer se afla de regula la adancime, si cea joasa (incluzand sesul 

depresionar al Fagarasului, lunca si terasele Oltului), unde stratul acvifer este bogat si prezinta 

calitati corespunzatoare unei utilizari diversificate. 

Apele de suprafata  sint reprezentate de raul Olt, afluentii acestuia - vaile care coboara din 

Muntii Fagaras, de lacurile glaciare din Muntii Fagarasului si de lacurile artificiale (acumularile 

Voila si Vistea). Acestea din urma sunt utilizate pentru producerea de energie. 

Zona este strabatuta de le est la vest de Olt, pe care sint amenajate 2 centrale electrice. In 

Olt se varsa toate riurile/vaile care izvorasc din Muntii Fagarasului si pe care s-au dezvoltat 

„zone turistice” mai mult sau mai putin vizitate si in care domina in general casele de vacanta si 

pensiunile turistice. Oltul cu lunca sa vasta (meandrele vechi) va constitui obiectul unui studiu 

in vederea cunoasterii si conservarii biodiversitatii, precum si in scopul evaluarii potentialului 

ecoturistic al zonei. 

In afara lacurilor naturale din Muntii Fagaras, merita prezentat ca exemplu (exista ica 2 

lacuri), lacul de acumulare/ artificial Viştea situat la 2 km amonte de loc Viştea de Jos, se află in 

administrarea Sucursala Hidrocentrale Rm.Valcea, fiind pus in funcţiune in anul 1989. 

C.H.E. Viştea avand ca unică folosinţă producerea de energie electrică este amplasată pe 

raul Olt, fiind situată intre C.H.E. Voila, in amonte şi C.H.E. Arpaşu, in aval. Caracteristicile 
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centralei sunt: puterea instalată = 14,2 MW, număr turbine = 2, debit instalat = 180 mc/s, 

căderea netă de calcul 8,90 m,producţia de energie in anul mediu = 33,3 GWh. 

Alimentarea lacului se face din debitul defluent al acumulării Voila, precum şi din canalul 

colector lateral (Berivoi, Săvăstrenilor, Dridif, Breaza şi Sambăta). 

Suprafaţa lacului la NNR este de 176,00 ha iar volumul lacului la NNR este de 4,80 mil.mc la 

un nivel de 413,50 m.d.M.B. Nivelul minim de exploatare este de 412,50 m. 

Producţia de energie variază de la an la an, funcţie de caracterul hidrologic al anului 

respectiv şi de cantitatea de apă scoasă din circuitul energetic din amonte.  

 

Habitate naturale.  

Conform imparţirii Europei in regiuni biogeografice, amplasta in judeţul Braşov, 

Microregiunea Valea Sambetei se afla la interferenţa a doua zone: alpină şi continentală. 

A . Habitatele acvatice (de ape dulci-statatoare şi ape curgătoare) –Starea acestora este in 

general bună, datorită scăderii poluării reţelei hidrografice. Nu s-au constatat poluări 

accidentale care să ducă la distrugerea florei şi faunei specifice. Fondurile piscicole (habitatele 

acvatice) nu au fost poluate iar speciile de peşti au avut o dezvoltare normală. Flora şi fauna ce 

se dezvoltă in habitatul acvatic nu au avut de suferit.Mlaştinile eutrofe nu au avut de suferit 

datorită alternanţei dintre perioada de secetă şi umiditate . 

B. Habitatul terestru este format din păduri si pajusti. Pădurile se desfaşoară in general de la 

altitudinea de 200m la 1700m. Ele se impart in trei etaje: 

I. Etajul stejarului (subzonele cu gorunete, stejar, cer şi garniţa) care ocupa o suprafaţă 

reprezentand 10% din intreaga suprafaţă ocupată de păduri. Pădurile de cvercinee au avut de 

suferit din cauza secetei din anul aneterior astfel este supusă fenomenului de uscare o 

suprafaţă de1674ha. 

II. Etajul pădurilor de fag- se află la alt. de 600-1300m, ocupand o suprafaţă de 66000ha şi 

reprezintă 40% din suprafaţa ocupată de pădure. Acest habitat este cel mai puţin afectat de 

condiţiile de mediu fie naturale sau antropice. Pădurile de fag adăpostesc principalele 

mamifere sălbatice. Sănătatea relativ bună a acestui habitat a creat condiţii de menţinere a 

unui număr de specii de animale relativ constant. 

III. Etajul răşinoaselor se afla intre 1300-1700m şi ocupă o suprafaţă de 82500ha reprezentand 

50% din suprafaţa ocupată de pădure. Acest habitat suferă la randul sau de fenomenul de 
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defoliere şi uscare. Cauzele ar putea fi seceta prelungită din anii anteriori dar şi noxele 

eliberate in atmosferă de intreprinderile industriale.  

Pajiştile alpine se afla in zona superioară a munţilor cuprinse intre1600-2500m. In cadrul 

pajiştilor o suprafaţă insemnată este ocupată de păşuni. Păşunile sunt cel mai mult supuse 

procesului de degradare in mod special prin activităţi antropice (păşunatul intensiv şi pe tot  

parcursul anului) dar şi a deficitultui de apa in sol. Aceste animale agresează mediul prin 

păşunatul intensiv reducand biodiversitatea din păduri şi de pe stancării. Menţinerea tarlelor 

mult timp in acelaşi loc accentuează degradarea (exces de dejecţii), duce la eutrofizarea solului 

şi a apelor. Se instalează buruieni care scot zona din circuitul agricol. 

Ecosistemele naturale şi seminaturale adapostesc specii de floră şi faună salbatică a căror stare 

este direct legată de starea de sănătate a habitatelor.Flora şi fauna salbatică nu au avut 

suferinţe majore. Factorii climatici au influenţat in principal de data aceasta evoluţia firească a 

florei şi faunei sălbatice. Pentru a cunoaşte in profunzime acest aspect este necesar ca 

instituţiile specializate să realizeze studii aprofundate pentru a se şti adevarata evoluţie a 

speciilor din flora spontană şi a faunei sălbatice in Microregiunea Valea Sambetei. MVS ca 

microregiune a Judeţului Braşov are o diversitate biologică demnă de luat in seamă. Au fost 

inventariate şi catalogate 750 specii de plante, 63 specii de faună şi 213 specii de păsări. Specii 

din floră şi faună sălbatică valorificate economic, inclusiv ca resurse genetice. 
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1. 2 Hărţi – planul localizării teritoriului 

Sint prezentate mai jos 2 harti: 

 Hartă a teritoriului MVS 

Cuprinde delimitarea teritoriului aferent comunelor Beclean, Cincu, Dragus, Lisa, 

Sambata de Sus, Soars, Ucea, Vistea Voila situate in vestul Judetului Brasov, in centrul 

Romaniei (granitele administrative sint marcate cu rosu pe harta). Este o zona compacta 

la poalele muntilor Fagaras denumita Microregiunea Valea Sambetei (MVS), strabatuta de 

Drumul National 1 si de calea ferata Brasov-Sibiu de la est la vest, pe axa mediana a zonei, 

paralel cu riul Olt si in apropierea acestuia. In Olt se varsa toate riurile care izvorasc din 

Muntii Fagaras si cele din zona colinara. Localiatatile principale sint resedintele de 

comuna si ele sint legate intr-o retea de drumuri judetene si comunale in majoritate 

reabilitate.  Punctul forte al zonei (inclusiv din punct de vedere turistic) il constituie 

Muntii Fagaras, pe latura lor nordica, depozitari de peisaje deosebite si sursa de apa 

potabila pentru locuitorii din MVS.  Din punct de vedere al centrelor de interes se remarca 

Manastirea Brincoveanu, Herghelia de cai Lipitani din Sambata de Jos (Voila),  alte 

manastiri si biserici. Zona este strabatuta si de importante magistrale (enerigie, gaze 

naturale) care asigura satele din MVS. 

a) Harta pentru localizarea teritoriului MVS 

Teritoriul GAL-MVS este situt in vestul judeţului Brasov, avind la est orasul Fagaras si 

Comuna Mindra, la vest Judetul Sibiu, la sud judetul Arges peste culmea Muntilor Fagaras, 

iar la nord comune din judetul Sibiu, respectiv, alte comune din Judetul Brasov. Polii de 

dezvoltare de care este legata zona sint in ordinea importantei: Fagaras, Brasov, Sibiu 

situati pe DN1 ceea ce faciliteaza accesul rapid cu autoturismul sau autobuzul desi 

serviciile acestea nu sint suficient dezvoltate. Transportul persoanelor pe calea ferata 

este mai precar si nu asigura un flux satisfacator pentru locuitorii zonei care sint legati de 

orasele mentionate. 
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1.3 Populaţie – demografie 

Microregiunea Valea Sambetei avea o populatie la nivelul anului 2002 de peste 18 000 

de locuitori in cele 9 comune. Asociatia realizeaza parteneriate  cu toate zonele limitrofe 

microregiunii, inclusiv cu zona urbana - Municipiul Fagaras (39 932 locuitori in 2006) si 

Orasul Victoria, in scopul analizei si dezvoltarii durabile pe relatia rural-urban. Structura pe 

sexe indică pe ansamblul populaţiei la nivelul microregiunii o uşoară preponderenţă a 

persoanelor de sex feminin (51,3%). Dupa1990 a existat un declin demografic general, mai 

accentuat pentru grupele de vârstă tinere in schimb a crescut numărul şi ponderea populaţiei 

vârstnice mai mult chiar decit in mediul urban. Populaţia română este predominant 

majoritară, dupa ea urmind o populatie minoritara de rromi, localizati in general in marginea 

satelor. Se evidentiaza ca si in alte zone rurale fenomenul îngrijorător al emigraţiei in 

strainatate în special în rândul tinerilor şi al persoanelor calificate, cu tendinţă de accentuare 

dupa  integrarea în UE.  

Declinul demografic general va continua, în mod accentuat pentru populaţia tânără. De 

aici nevoia unei gestiuni eficiente, previzionale, a dezvoltării resurselor umane, sprijinită de 

investiţii corespunzătoare în capitalul uman si dezvoltarea economiei sociale care sa puna in 

valoare si celelalte resurse locale ale microregiunii.  

Apare pericolul unui deficit de forţă de muncă tânără înalt calificată precum şi de tineri 

lucrători cu diverse calificări căutate pe piaţa europeană a muncii (construcţii, asistenţă 

socială şi medicală etc.). Se desprinde nevoia de crestere a nivelului de calificare - ceea ce va 

conduce la o nevoie crescândă de formare continuă si a motivarii fortei de munca tinere prin 

activitati de informare, orientare si consiliere. In baza resurselor naturale  si culturale 

existente economia sociala poate fi o directie importanta in sectoare ca agroturismul, 

mestesugurile, agricultura ecologica, industria alimentara etc. 

In tabelul de mai jos se prezinta datele absolute şi relative (%) ale principalilor 

indicatori pentru a scoate în evidenţă unele aspecte privind evoluţia populaţiei din teritoriul 

MVS: 

http://www.brasov.insse.ro/phpfiles/01.pop_grupe.htm 

 

 

http://www.brasov.insse.ro/phpfiles/01.pop_grupe.htm
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Tabel 1 

Popu

-laţie 
1990 2002 

Evoluţie/ 

Regresie 

Soldul 

migrării 

2002 

Soldul 

natural 

(natalitatea-

mortalitate) 

2002 

Sub 14 

ani  

2002 

Peste 

60 ani  

2002 

Populaţia 

activă 

(persoanele 

între 14 -60 

de ani) 2002 

Şomaj 

(Apr. 

2010) 

Total 18648 18159 -1141 -296 45 3118 5198 8836 1554 

% 100 100 -4,76   18% 30% 51% 8,97 

 

Populatia zonei MVS este in continua descrestere, de la 18648 la 18159 in 2002 si 

conform unor date preliminare ale recensamintului din 2011, la 15901 locuitori. Soldul 

migrarii este negativ dar nu ingrijorator iar soldul natural in 2002 este 45. Odata cu migrarea 

fie spre oras dar mai ales spre tarile occidentale (Italia, Spania) in cautarea unui loc de munca 

si a unui trai mai bun, trendul descresterii populatiei si in special in rindul  persoanelor 

calificate si apte de munca (mai ales tineri si familii de virsta medie), s-a accentuat. De 

asemenea daca cresterea duratei medii de viata este un aspect pozitiv, se constata ca simultan 

o imbatrinire a populatiei active, cu precadere a celei ocupate in agricultura. Pe de alta parte 

tinerii reusesc cu greu sa se implice in agricultura si mai dificil in activitati non-agricole. 

Stafeta liderilor fermieri sau a depozitarilor de traditii  culturale traditionale e tot mai dificil 

de transmis catre tineri si aici sint necesare masuri urgente pina nu se produc mutatii 

ireparabile. Simultan cu parasirea teritoriului de catre parintii activi, creste numarul copiilor 

lasati in grija bunicilor sau rudelor in cel mai bun caz, determinind cresterea abandonului 

scolar si a problemelor in care sint implicati copiii parasiti, mai ales ai copiilor rromi.  

O problema acuta este nu numai a copiilor abandonati dar si a batrinilor ramasi acasa 

si de care nu are cine sa se ingrijeasca. La fel exista o problema acuta a persoanelor cu nevoi 

speciale. Chiar daca in abordarea noastra problema studierii nevoilor sociale nu era la inceput 

o prioritate, pe parcursul analizei domeniului s-a considerat ca este necesar chiar un studiu 

sistematic. Concluziile acestuia fundamenteaza nevoile de investitii in domeniul serviciilor 

sociale si chiar daca fondurile din acest buget sint limitate, experienta care se va obtine va fi 

utila pentru urmatorul exercitiu financiar al Programului LEADER. 
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1.4 Patrimoniu de mediu 

Relief 

Relieful teritoriului  MVS se încadrează în întregime în zona de orogen carpatic format 

prin cutarea stratelor sedimentare mezozoice si neozoice, împreuna cu fundamentul cristalin mai 

vechi paleozoic si precambrian. 

Peisajul străjuit de vârfuri mai înalte de 2500 m (Munţii Fagaras), dar si de coline ce se 

pierd în matca afluenţilor care izvorasc dinspre creasta si se varsa in  Olt, se releva ca un adevărat 

amfiteatru care se desfăsoară in trei trepte de relief sub monumentalul versant nordic al Munţilor 

Fagaras.  

Relieful muntos ocupă aproximativ o treime din suprafaţa zonei, iar cel depresionar si 

deluros aproximativ doua treimi. Contrastul  de altitudine de aici l-a facut pe geograful francez 

Emmanoil de Martone sa numeasca Muntii Fagaras,  „Alpi ai Transilvaniei”, amplificind evaluarile 

ulterioare in ceea ce priveste potentialul turismului montan. 

Zona colinara (zona aferenta comunelor Cincu si Soars) e formata din dealurile apărute 

în urma unui anumit fenomen geologic, manifestându-se în alunecarea treptată a unor mase 

de pământ şi formarea unor dealuri foarte abrupte.  

Riuri si lacuri 

Apele sint reprezentate de raul Olt si afluentii acestuia - vaile care coboara din Muntii 

Fagaras, de lacurile glaciare din Muntii Fagarasului si de lacurile artificiale (acumularile Voila si 

Vistea). Acestea din urma sunt utilizate pentru producerea de energie. 

Zona este strabatuta de le est la vest de Olt, pe care sint amenajate 2 centrale electrice. In Olt se 

varsa toate riurile/vaile care izvorasc din Muntii Fagarasului si pe care s-au dezvoltat „zone 

turistice” mai mult sau mai putin vizitate si in care domina in general casele de vacanta si 

pensiunile turistice. Oltul cu lunca sa vasta (meandrele vechi) va constitui obiectul unui studiu in 

vederea cunoasterii si conservarii biodiversitatii, precum si in scopul evaluarii potentialului 

ecoturistic al zonei. 

In afara lacurilor naturale din Muntii Fagaras, merita prezentat ca exemplu, lacul de 

acumulare/ artificial Vistea situat la 2 km amonte de loc Vistea de Jos, se află in administrarea 

Sucursala Hidrocentrale Rm.Valcea, fiind pus in funcţiune in anul 1989. Mai exista un lac la Voila. 
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Principalele elemente care sint prezentate în cadrul patrimoniului de mediu: suprafaţă, 

altitudine, relaţii stabilite între acestea, potenţialul acestora pentru economia comunităţii 

locale, având în vedere specificul sitului Natura 2000 şi/sau rezervaţii, aspectele care conduc la 

o identitate locală, potenţial turistic, produsele care provin din aceste situri (neafectate de 

fertilizanţi chimici sau pesticide), potenţialul de promovare a agroturismului, posibilităţile de 

susţinere a mediului, prin diferite forme de compensaţii atribuite fermierilor sau 

administratorilor, asupra habitatelor naturale etc. Se remarca de la inceput ca toate comunele 

au pe teritoriul lor situri Natura 2000.  

Biodiversitate 

Judeţul Braşov in care se situeaza si MVS are o diversitate biologică demnă de luat in 

seamă. Au fost inventariate şi catalogate 750 specii de plante, 63 specii de faună şi 213 specii 

de păsări. Ca parte a Judeţului Braşov, MVS se află la interferenţa a două zone biogeografice:  

alpină si continentală. 

Habitate naturale. Flora şi fauna sălbatică 

Habitatul este o suprafaţă de teren ocupată de un individ sau de o populaţie pe care 

acesta işi desfaşoară activitatea. In anul 2005 habitatele naturale din judeţul Braşov au avut o 

evoluţie relativ normală, fiind afectată mai puţin de capriciile vremii in comparaţie cu anii 

precedenţi.  

Alternanţa perioadelor umede cu cele secetoase nu a dezechilibrat evoluţia firească a 

habitatelor. Nu s-au semnalat degradări majore ale habitatelor. Turismul dezorganizat pune 

totuşi in pericol menţinerea unui echilibru ecologic al habitatelor, in mod special prin 

prezenţa deşeurilor depozitatesau abandonate haotic pe mari suprafeţe in zonele protejate, 

parcuri naturale sau naţionale. 

Habitatele naturale din MVS sint:  acvatice si terestre; starea de conservare este bună; 

zonele cu probleme sint păşunile alpine – păşuni din Muntii Făgăraş (păşunatul intensiv, 

deficitul de apă în sol, dejecţiile din zonele cu stâne,  depozitarea deşeurilor); 

În conformitate cu legislaţia în vigoare: (Legea 5 / 2000; H.G. 2151/2004; H.G. 1581/2005; 

H.G. 1586/2006), pe teritoriul judeţului Braşov sunt declarate 32 de arii protejate, cu 

precizarile urmatoare: 
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- conform Directivei 92/43/CEE – „Habitate”, Reţeaua Ecologică Europeană Natura 2000 

este o reţea de arii speciale pentru conservare, al cărei scop este conservarea 

biodiversităţii prin menţinerea sau restaurarea unei stări favorabile de conservare a 

habitatelor naturale şi/sau populaţiilor speciilor de interes comunitar; 

- conform OUG 57/2007 Reţeaua Ecologică "Natura 2000" - reţeaua ecologică europeană de 

arii naturale protejate şi care cuprinde arii de protecţie specială avifaunistică, stabilite în 

conformitate cu prevederile Directivei 79/409/CEE  - „Pasari”, privind conservarea 

păsărilor sălbatice şi arii speciale de conservare desemnate de Comisia Europeană şi ale 

Directivei 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale, a faunei şi florei sălbatice; 

- reţeaua ecologică europeană Natura 2000 este alcătuită din:  

- situri de interes comunitar – SCI  

- arii de protecţie specială avifaunistică – SPA  

- strategia şi politica de conservare a biodiversităţii la nivel continental, este acceptată şi 

asumată de către toate statele membre UE si ca este vorba de elementul cheie pentru 

oprirea declinului biodiversităţii la nivel continental, în afara ariilor protejate existente 

- se menţin habitatele naturale şi speciile de plante şi animale sălbatice periclitate la nivel 

european 

Habitatele naturale intilnite in MVS sunt caracteristice atat zonei terestre cit si acvatice. 

Acestea sunt: 

- habitate acvatice 

- habitate terestre: 

- habitate de păduri : 

- habitate de pajişti şi tufărişuri 

     -habitate din turbării şi mlaştini 

Habitatele acvatice (de ape dulci-statatoare şi ape curgătoare). Starea acestora este in 

general bună, datorită scăderii poluării reţelei hidrografice. Nu s-au constatat poluări 

accidentale care să ducă la distrugerea florei şi faunei specifice. Fondurile piscicole (habitatele 

acvatice) nu au fost poluate iar speciile de peşti au avut o dezvoltare normală. Flora şi fauna ce 

se dezvoltă in habitatul acvatic nu au avut de suferit.Mlaştinile eutrofe nu au avut de suferit 

datorită alternanţei dintre perioada de secetă şi umiditate. 
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Habitatul terestru este format din pajişti şi păduri. Pădurile se desfaşoară de la altitudinea de 

200m la 1700m. Ele se impart in trei etaje: 

 

I. Etajul stejarului (subzonele cu gorunete, stejar, cer şi garniţa) care ocupa o suprafaţă de 

16500 hareprezentand 10% din intreaga suprafaţă ocupată de păduri. Pădurile de cvercinee 

au avut de suferitdin cauza secetei.   

II. Etajul pădurilor de fag- se află la alt. de 600-1300m, reprezintă 40% din suprafaţa ocupată 

de pădure. Acest habitat este cel mai puţin afectat de condiţiile de mediu fie naturale sau 

antropice. Pădurile de fag adăpostesc principalele mamifere sălbatice. Sănătatea relativ bună 

a acestui habitat a creat condiţii de menţinere a unui număr de specii de animale relativ 

constant. 

III. Etajul răşinoaselor se afla intre 1300-1700m reprezinta 50% din suprafaţa ocupată de 

pădure. Acest habitat suferă la randul sau de fenomenul de defoliere şi uscare. Cauzele ar 

putea fi seceta prelungită din anii anteriori dar şi noxele eliberate in atmosferă de 

intreprinderile industriale.  

Pajiştile alpine se afla in zona superioară a munţilor cuprinse intre1600-2500 m. Acest 

habitat este specific masivului Fagaras. In cadrul pajiştilor o suprafaţă insemnată este ocupată 

de păşuni. Păşunile sunt cel mai mult supuse procesului de degradare in mod special prin 

activităţi antropice (păşunatul intensiv şi pe tot parcursul anului) dar şi a deficitultui de apa in 

sol. Menţinerea animalelor mult timp in acelaşi loc accentuează degradarea (exces de dejecţii), 

duce la eutrofizarea solului şi a apelor. Se instalează buruieni care scot zona din circuitul 

agricol. 

In ceea ce priveste Zona colinara  mentionam ca reprezentativ ca fauna este mistreţul; 

există de asemenea populaţii de lupi şi de urşi bruni, care se retrag în această zonă din 

regiunile aflate la altitudini mai mari 

 

Suprapunerele de  situri  Natura 2000 in MVS sint prezentate in tabelul de mai jos: 

Situri de Importanţă Comunitară Situri cu Protecţie Specială Avifaunistică 

Munţii Făgăraş Piemontul Făgăraş 

Pădurea de gorun şi stejar de la Dosul 

Fânaţului 

Avrig-Scorei-Fagaras 
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Pădurea  de gorun şi stejar de pe Dealul 

Purcăretului 

Podişul Hârtibaciului  

 

 

- Situl SPA  care se intinde in lunca Oltului de-a lungul Tarii Fagarasului este administrat de 

Asociatia  EPAL- RO din Brasov. 

- Ocolul Silvic Răşinari a fost desemnat sa fie administratorul sitului Munţii Făgăraş, 

respectiv, 

- Ocolul Silvic Izvorul Florii din Avrig administratorul  sitului Piemontul Făgăraş. 

Cele două arii - Munţii Făgăraş şi Piemontul Făgăraş – se întind pe teritoriile a patru 

judeţe: Sibiu 19 la sută, Braşov 27 la sută, Argeş 46 la sută şi Vâlcea 6 la sută, administratorii 

din fiecare judeţ urmând să colaborereze pentru buna protejare şi conservare a ariilor 

naturale. Iniţiativa celor două ocoale silvice este sprijinită printre altele de catre  Consiliul 

Judeţean Sibiu, Agenţiile pentu Protecţia Mediului, precum şi primării şi numeroase 

organizaţii non-guvernamentale din judete. 

Principalul scop al acestor administraţii ale Munţilor Făgăraş îl reprezintă stabilirea şi 

aplicarea unei viziuni comune şi unitare în protejarea şi conservarea naturii. Se va elabora un 

plan de management pe următorii zece ani. Se va instala un consiliu ştiinţific şi unul de 

specialitate si se va demara un proiect pentru obţinerea de fonduri europene, în valoare de 

aproximativ 4 milioane de euro. Planul de management va trebui să ţină cont de realităţile 

fiecărei comunităţi si o data cu implementarea noului sistem de management tot ce înseamnă 

autorizaţii de construire sau de vânat şi pescuit în zonă se vor atribui după criterii unitare. 

In sectiunile de mai jos sint prezentate siturile Natura 2000 din MVS si cotele asociate 

fiecarei comune si 2 harti in care sint prezentate  SIC-urile si zonele SPA din Judetul Brasov, 

respectiv, care acopera si Microregiunea Valea Sambetei. 
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SITURI NATURA 2000 IN MICROREGIUNEA VALEA SAMBETEI 

 

LOCALITATE 

 

SCI 

(Sit de importanta 

comunitara) 

 

Suprafata 

-ha- 

 

SPA 

(arii de protecttie speciala 

avifaunistica) 

 

Suprafata 

-ha- 

Total suprafata 

adm. a localitatii 

-ha- 

Com. Beclean 
ROSCI0144- Păd de Gorun si 

Stejar- Dealul Purcăretului 

 

- 72,38 

ROSPA0003- Avrig-Scorei 

ROSPA0099-Podişul Hârtibaciului 

- 289,5 

- 3.908,52 
7.238 

Com. Cincu -                 - ROSPA0099-Podişul Hârtibaciului - 21.719 21.719 

Com. Drăguş ROSCI0122 -M-ţii Făgăraş - 1522,67 ROSPA0098-Piemontul Făgăraş - 1.848.95 3.625,4 

Com. Lisa ROSCI0122 -M-ţii Făgăraş - 4.796,55 ROSPA0098-Piemontul Făgăraş - 5.232,6 8.721 

Com. Sâmbăta 

de Sus 
ROSCI0122 -M-ţii Făgăraş - 2.343 

ROSPA0098-Piemontul Făgăraş 
- 1921,26 4.686 

Com. Şoarş 
ROSCI0143-Pad de gorun si 

stejar 
- 167,6 

ROSPA0099-Podişul Hârtibaciului 
- 16.760 16.760 

Com. Ucea ROSCI0122 -M-ţii Făgăraş - 4.036,89 
ROSPA0003- Avrig-Scorei 

ROSPA0098-Piemontul Fg 

- 310,53 

- 1.759,67 
10.351 

Com. Viştea ROSCI0122 -M-ţii Făgăraş - 3.893,83 

ROSPA0003- Avrig-Scorei 

ROSPA0098-Piemontul Fg 

ROSPA0099-Podişul Hârt 

- 402,81 

- 2.953,94 

- 1587,24 

13.427 

Com.Voila - - 
ROSPA0003- Avrig-Scorei 

ROSPA0099-Podişul Hirtibaciului 

- 1.046,71 

- 3140,13 
14.953 
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Pentru actuala si viitoarea strategie de dezvoltare locala a Microregiunii Valea 

Sambetei si actiunile de intreprins am avut si vom avea in vedere urmatoarele aspecte: 

- Cheia păstrării armoniei şi echilibrului între activităţile de conservare a naturii, este 

dată de managementul eficient al sitului respectiv; 

- Existenţa unui sit Natura 2000 nu înseamnă izolarea acestuia; 

- Se ţine seama de interesele economice, culturale şi sociale din zona vizată, fiind permise 

activităţi economice care sunt în spiritul dezvoltării durabile şi nu afectează starea de 

conservare favorabilă a sitului respectiv;  

- Gestionarea terenurilor, investiţiile, regimul construcţiilor, planurile de dezvoltare 

durabilă se realizează conform OUG 57/2007, Ordinului 1964/2007 şi HG 1284/2007;  

- Pentru activităţile socio-economice din proprietăţile private aflate în siturile Natura 

2000 sunt prevăzute măsuri compensatorii pentru a asigura aplicarea măsurilor 

pentru conservarea biodiversităţii; 

- Prin înfiinţarea Reţelei Ecologice Natura 2000 se urmăreşte conservarea biodiversităţii, 

utilizarea durabilă a componentelor sale şi promovarea integrării obiectivelor pentru 

conservarea biodiversităţi în sectoarele economice;  

- Managementul Reţelei Ecologice Natura 2000 se realizează luând în considerare 

siturile ca zone în care să fie incluse obiectivele sociale şi economice; 

- Siturile Natura 2000 trebuie să constituie zone pilot în cadrul cărora să se poată 

realiza evaluarea şi monitorizarea stării biodiversităţii, ecoturismul cât şi dezvoltarea 

cunoaşterii;  

- În planurile de management ale siturilor Natura 2000 trebuie să se ia în considerare şi 

interesele comunităţilor locale;  

- In Microregiunea Valea Sambetei,  siturile Natura 2000 ocupă suprafeţe mari din 

extravilanul şi intravilan localităţilor (există cazuri de la 50% până la 100%) ceea ce 

generază dificultăţi în armonizarea planurilor de dezvoltare socio-economică cu 

interesele de conservare; 

- Limitele suprafeţelor siturilor Natura 2000 nu se pot corela în hărţile administrative 

(PUG, PUZ şi PUD), existente ceea ce determină confuzii în documentaţiile întaintate 

pentru obţinerea avizelor şi acordurilor de mediu necesare, conform legislaţiei în 

vigoare; 
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- Siturile Natura 2000 nu au planuri de management şi structuri de administrare dar 

pentru  2 situri din MVS  s-a lansat procedura de atribuire a administarii acestora ; 

- Oportunităţile de finanţare sunt mari şi în creştere însă eligibilitatea benficiarilor este 

scăzută iar procedurile de obţinere a fondurilor sunt dificile în cazul admnistraţiilor 

publice locale; 

 

Aceste aspecte trebuie analizate in detaliu in cadrul studiilor privind identificarea si 

conservarea biodiversitatii in Microregiunea Valea Sambetei, in subzonele: alpina, 

subalpina, podis, lunca Oltului si zona colinara, dupa care să se poată realiza evaluarea şi 

monitorizarea stării biodiversităţii, dezvolta ecoturismul cât şi dezvoltarea cunoaşterii – 

prin cursuri si ateliere de lucru. 
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1.5 Patrimoniu arhitectural şi cultural 

Vom trece in revista citeva din aspectele relevante legate de patrimoniu pentru MVS, „o 

zona cu vechi traditii”.  

Manastirea Brancoveanu 

Aflata pe valea râului Sâmbăta, la poalele Munţilor Fagaras, mănăstirea este renumita 

ca loc de reculegere, mângâiere si întărire sufleteasca pentru credincioşii si vizitatorii ce 

se roagă ori popsesc in acest sfint locas.                                             .           

Istoria mănăstirii începe din secolul al XVII-lea, când satul si moşia din Sâmbăta de Sus 

intra în stăpânirea lui Preda Brâncoveanu, boier de loc din sudul Carpatilor. în anul 16S4, 

acest boier construieşte o bisericuţa din lemn pe valea râului. Pe locul acesteia, în jurul 

anului 1696, Constantin Brâncoveanu , domn al Tarii Româneşti între anii 1688-1714, a 

zidit în piatra o bisericuţa si o mănăstire. în încercarea de a întări ortodoxia româna din 

Transilvania si de a da mărturie în timp despre unitatea de neam si credinţa a românilor 

de pe ambele versante ale Carpatilor, domnitorul Constantin Brâncoveanu întemeiază 

aici o mănăstire ortodoxa, aduce călugări si dascăli din Tara Româneasca, înfiinţează o 

scoală de gramatici, un atelier de pictura si o tiparniţa. Imediat după martiriul ctitorului 

(trădat si decapitat la Constantinopole în 1714, cu toţi cei patru fii ai sai), a început si cel 

al bisericii. Un timp s-a mai ţinut cont de rugăminţile doamnei Marica, soţia 

domnitorului, si de existenta moştenitorilor acestuia. Bastion al apărării ortodoxiei în 

Tara Făgăraşului, mănăstirea va fi dărâmată în anul 178S, din ordinul generalului Preiss. 

Chiliile au fost distruse complet, iar biserica a fost adusa în stare de ruina. în decursul 

celor 140 de ani de părăsire în bătaia vînturilor, a ploilor si a zăpezii, de la data 

distrugerii se cunosc mai multe încercări de restaurare a mănăstirii; merita amintite 

eforturile Mitropolitului Andrei Saguna, ale Episcopului Ilarie Puscariu sau ale 

călugăritei Măria Boros.Cinstea de a deveni al doilea ctitor al Mănăstirii Brâncoveanu îi 

revine Mitropolitului Dr. Nicolae Bălan, care a început restaurarea bisericii în anul 1926. 

Sfinţirea a fost făcuta în anul 1946, după război, în interiorul bisericii s-a păstrat pictura 

veche; arhitectura bisericii se încadrează în stilul brâncovenesc, apărut la sfârşitul 

secolului al XVII-lea si începutul secolului al XVIII-lea în Tara Româneasca. La exterior, 

decoraţia în piatra a încadrărilor de la usi si de la ferestre dau o deosebita frumuseţe 

acestui monument. Brâul de cărămida aşezat în zimţi, acoperişul de şindrila si 
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proporţiile perfecte ne înfăţişează un monument vrednic de epoca domnitorului 

Constantin Brâncoveanu. Pictura din pridvorul bisericii e în întregime noua, iar deasupra 

uşii se poate vedea pisania săpata în piatra. Mai jos de biserica, la cca. 50 metri, 

Mitropolitul Nicolae Bălan a reconstruit si vechea clopotniţa a mănăstirii care a 

adăpostit, pana în 1997, cele cinci clopote foarte bine armonizate. în anii 1976-1977 s-a 

aşezat o noua poarta sculptata în lemn de stejar si s-a încheiat lucrarea de restaurare a 

paraclisului brâncovenesc, decorat în interior cu picturi neobizantine. Fântâna „Izvorul 

Tămăduirii", atestata documentar din secolul al XVI-lea, cea mai veche piesa din incinta 

mănăstirii, a fost si ea restaurata. 

Al treilea ctitor al Mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus este  Antonie 

Plămădeala, ales în anul 1982 Arhiepiscop al Sibiului, Mitropolit al Transilvaniei, 

Crisanei si Maramureşului. Sub îndrumarea sa a fost rezidită din temelie incinta 

mănăstirii, lucrare începută în anul 1985; s-au făcut reparaţii capitale si s-a restaurat 

pictura de la vechea biserica brâncoveneasca. în jurul acesteia s-a ridicat din temelii 

incinta în stil brâncovenesc, în forma de patrulater, potrivit tradiţiei ortodoxe. Corpul de 

clădiri aşezat pe latura de nord cuprinde, la parter, o trapeza încăpătoare, bucătarii si 

chilii, la etaj, casa brâncoveneasca, o mare biblioteca, un arhondaric, iar la mansarda 

muzeul unde sunt expuse icoane vechi pe sticla si lemn si obiecte de patrimoniu. Pornit 

de la colecţia personala a Î.P.S. Dr. Antonie Plămădeala, muzeul deţine astăzi una dintre 

cele mai bogate colecţii de picturi vechi pe sticla, aparţinând secolelor XVIII-XIX, în mare 

majoritate executate în maniera popular-naiva, în care predomina stilul brâncovenesc. 

După 208 ani de la dărâmarea ei, Mănăstirea Brâncoveanu a reînviat în ziua de 15 august 

1993, la sărbătoarea „Adormirea Maicii Domnului", când s-a sfinţit biserica noua ce 

poarta hramul Sfinţilor Martiri Brâncoveni, ca si întreaga mănăstire. în prezent obştea 

mănăstirii este de 35 de vieţuitori fiind condusa de părintele stareţ Arhim. Ilarion Urs. 

 Un mare renume a adus mănăstirii atelierul de pictura pe sticla. Nu trebuie sa uitam ca 

scoală de zugravi, întemeiata de Brâncoveanu la Sâmbăta, a împământenit aici stilul 

brâncovenesc, mai întâi în picturi murale la bisericile din aceasta parte a tarii, iar apoi în 

pictura pe sticla, al cărei leagăn de formare a fost Tara Făgăraşului. Astăzi, atelierul de 

pictura pe sticla în care se lucrează într-o maniera noua picturi tradiţionale pe sticla si 

creaţii noi, este cea mai importanta scoală de pictura din tara, scoală condusa de 

Părintele Arhidiacon Calinic Morar. 
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Sa amintim clădirea „Academiei de la Sâmbăta", ce se înalta acum lângă incinta 

mănăstirii si în cadrul căreia funcţionează Centrul Ecumenic, având un rol important în 

creşterea gradului de sensibilizare, informare si cunoaştere a reprezentanţilor Bisericii 

Ortodoxe Române cu privire la UE. 

In amintirea acelui izvor miraculos de la Constantinopole, izvor ce dăinuieşte si azi si 

mai săvârşeşte inca minuni, Vinerea Izvorului Tămăduirii a devenit, cu vremea, o 

sărbătoare a Maicii Domnului. 

Istoria zbuciumata a Mănăstirii Brâncoveanu incepe si ea cu legenda unui izvor 

tămăduitor. Izvor găsit de oameni acum 500 de ani intr-o poiana : « un paradis de verde 

si vis la poalele Făgăraşului » de cum l-au găsit, au inceput tămăduirile miraculoase 

pentru cei ce i-au băut apa. Si i s-a spus Izvorul Tămăduirii.  Abia 100 de ani mai târziu, 

uimit de puterile apei, Constantin Brâncoveanu a ridicat aici, in 1696, o splendida 

bisericuţa in piatra si o mănăstire. După moartea ctitorului sau, mănăstirea a mai scăpat 

o vreme, dar tunurile imperiale aveau sa o spulbere in 1785, lasand-o prada vitregiilor 

naturii timp de aproape 150 de ani. Si doar credincioşii din satele vecine, cu preoţii lor in 

frunte, aveau sa mai vina in continuare, cu incapatanare, la ruinele ei, an de an, de 

Izvorul tămăduirii, sa se roage. 

Muzeul Mânăstirii Brâncoveanu deţine astăzi una din cele mai bogate colecţii de picturi 

vechi pe sticlă, aparţinând secolelelor XVIII-XiX, în mare majoritate executate în manieră 

popular-naivă, în care predomină stilul brâncovenesc, lucrări de mare valoare artisitcă. 

Alte obiective 

Un  alt grup important  de componente ale patrimoniului MVS este format din bisericile 

ortodoxe ce datează, în majoritate din secolul al XVIII-lea şi care se află în întreţinerea 

parohiilor. În unele cazuri, a fost înlaturată pictura veche, fiind înlocuită cu un decor nou, 

fără valoare.  În pericol se află bisericile vechi abandonate de comunitate în favoarea 

unora construite recent (vezi Biserica Sf. Arhangheli din Viştea de Jos, cu părţi de 

construcţie din secolul XV şi pictura murală aflată la limita dispariţiei sau Capela din 

cimitirul ortodox din Olteţ). Lista monumentelor istorice pe fiecare comuna din MVS este 

prezentata in Anexa I.1.5-1 

In zona colinara, cetatile taranesti reprezinta cea mai importanta si mai originala 

contributie pe care arhitectura medievala de zid a Transilvaniei a inscris-o in 



 

45 
 

patrimoniul artistic european. Din aceasta categorie fac parte cetatile taranesti cu 

biserici de incinta (Cincsor), ridicate de sasii si romanii locuitori ai satelor respective in 

secolele XIII-XVI, dar si bisericile-cetati ( Cincu, Soars).Alte obiective apartinind 

patrimoniului MVS se afla însă in stare gravă de conservare sint: Şcoala Latină din Cincu 

(în anul 2004 s-au prăbuşit planşeele aripii de sud), Ansamblul castelului Brâncoveanu 

din Sâmbata de Jos, Hanul vechi din Viştea de Jos - 1827. 

Herghelia Sambata 

Herghelia de la Sâmbăta de Jos este singura herghelie din România unde rasa pur 

sânge de Lipitani - renumita atât în tara cât si în străinătate - este crescută si îngrijită de 

peste un secol.  

Sediul central al hergheliei se afla pe terenul castelului Bruckental, ce a fost ridicat 

în 1760, în timpul împărătesei Măria Tereza. Herghelia de la Sâmbăta de Jos s-a înfiinţat 

în 1874. Păşunile alpine de la poalele Munţilor Fagaras, cu condiţiile climaterice 

favorabile si parametrii de sol asemănători cu cei din Carst, din zona Lipizza, au făcut sa 

se aleagă aceasta zona. La aceasta se adaugă asemănarea dintre rasa veche 

transilvăneană si rasa Lipitan.                    . 

In al doilea deceniu al secolului XX, România pierde rasa de lipitani de la Sâmbăta, 

în urma mutării întregii herghelii - dotare si efectiv de cai - în Ungaria. Timp de trei ani, 

caii Lipitani de la Sâmbăta au reprezentat Ungaria. Nu după mult timp, la Sâmbăta s-a 

înfiinţat o noua rasa de Lipitani. De atunci, aceasta rasa de pur sânge nu a mai fost în 

pericol de a se desfiinţa. în anii 1980, herghelia de la Sâmbăta avea un efectiv de 600 de 

capete, rasa curata, fiind cea mai mare herghelie din lume. 

In prezent, la herghelia de la Sâmbăta de Jos se afla aproximativ 300 de cai, din care 

70 iepe de prasila si 12 armăsari pepinieri. Amintim de asemenea caii de turism 

ecvestru, caii de sport, caii de monta si tineret. Obiectivul de la Sâmbăta de Jos se ocupa 

nu numai de creşterea cailor, ci si de activităţi colaterale precum reproducerea si 

dresajul cailor sau producerea hranei animalelor. 

Lipitanii trebuie sa se încadreze în anumite standarde legate de înălţime, culoare si 

aspect. înălţimea standard a unui armăsar la vârsta de 6 ani ar trebui sa fie între 152 - 

154 cm. La fatare, minzii au o culoare închisa - de regula bălan sau vânat - însă în 

perioada când au între 6-10 ani, ei devin albi. Lipitanii ajung la maturitate destul de 
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târziu, având o medie de viata cuprinsa între 28-33 de ani. La herghelia de la Sâmbăta de 

Jos exista lipitani negri, vânat rotaţi, murgi si roibi. In timpul zilei, iepele-mama se scot la 

pasune, iar lipitanii pentru turism ecvestru si dresaj sunt antrenaţi zilnic. 

Hergheliea Sâmbăta de Jos este situata la o altitudine de 400 m, la o distanta de 10 

km de masivul Fagaras. Pentru a ajunge la Herghelia Sâmbăta de Jos, se urmează drumul 

european E 58, la 62 km de Sibiu inspre Brasov.                                             .  

  

"Fântânita Craiesei". La numai câţiva km de oraşul Fagaras, în imediata apropiere a 

Hergheliei Sâmbăta de Jos, sectia Beclea se întinde o zona frumoasa, de aproximativ 17 

hectare de lacuri. Aceasta regiune adăposteşte unul dintre cele mai interesante 

complexuri turistice din zona : " Fântânita Craiesei ". Datorita oazelor de apa ce 

mărginesc complexul turistic, locuitorii Tarii Făgăraşului au numit aceasta zona " La 

Lacurile Beclean.                                                                 

  Nimeni nu cunoaşte exact originea amenajărilor de la "Fântânita Craiesei". 

Istoricii atesta prezenta, în aceasta regiune, a unei sectii aparţinând domeniilor 

Imperiului Habsburgic si care, ulterior, în perioada interbelica, a devenit secţie a 

domeniilor regale. 

  In prezent, complexul deţine un hotel-pensiune si un restaurant ce oferă 

turiştilor specialităţi culinare cu specific românesc. Punctul principal de atracţie turistica 

îl constituie însă tradiţia locului în ceea ce priveşte turismul ecvestru, si anume 

posibilitatea practicării si învăţării echitatiei. In plus, lacurile - populate cu peste de 

producţie -oferă oaspeţilor sai oportunitatea de a pescui păstrăv si crap. Herghelia mai 

are o sectie la Meresug (Simbata de Jos) si o alta la Ucea. 

Ocupatii si mestesuguri 

Locuitorii Microregiunii Valea Sambetei ca parte vestica  a  Tarii Făgăraşului au 

dus o lupta permanenta cu pământul, ocupându-se de agricultura din primăvara pana 

toamna târziu. Teritoriul satului este în general împărţit în „hotare, unde ţăranii cultiva 

porumb, grâu (dar si alte paioase), cartofi; o parte din terenul agricol este constituit din 

fânete si pasuni. 

Inainte de însamântari, terenul era pregătit prin araturi si aplicarea 

îngrăşămintelor naturale. Semănatul paioaselor se făcea manual, prin împrastiere, fapt 
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ce solicita o îndemânare speciala. Recoltatul se făcea tot manual, cu secera sau cu coasa. 

Urma treieratul grânelor, realizat în trecut prin călcat, cu ajutorul cailor; mai târziu se 

folosea o „batoza mecanica învârtită cu ajutorul cailor; apoi s-au adus batoze de treierat 

acţionate de motoare. Porumbul si cartoful se semănau tot manual, dar pe suprafeţe mai 

întinse (sa nu uitam ca Tara Oltuiui este recunoscuta ca fiind „tara cartofului). Astăzi o 

mare parte din gospodării au tractoare si pluguri moderne, semănători, combine 

agricole pentru treierat cereale sau pentru recoltatul porumbului si cartofului. 

 

Cultura cânepii pentru fuior era în trecut în atenţia femeilor. Fuiorul era materia 

prima pentru pânza pe care o teşeau în „război si din care făceau îmbrăcăminte. Semănatul 

se făcea mai des, pentru ca firul sa crească cât mai subţire. După ce se punea la uscat, 

cânepa era pregătita pentru „topit: era ţinuta în apa timp de 6-7 zile. Apoi se usca si se 

prelucra, obtinându-se „fuiorul de cânepa, ce era tors si transformat în firul folosit la 

împletit si la ţesut. Astăzi aproape nicăieri în Tara Făgăraşului nu se mai cultiva cânepa, iar 

„războaiele pentru ţesut au devenit în mare parte piese de muzeu. 

In ciuda lucrărilor pretenţioase pe care le presupunea, cultura vitei de vie a 

constitui o ocupaţie foarte veche în unele zone din MVS (vezi Comuna Voila si Comuna 

Cincu – traditie saseasca). Viile bătrâne au fost înlocuite treptat de viile cu hibrizi, paralel 

cu soiurile de vita nobila, în număr mic. Aproape fiecare gospodărie are astăzi câteva fire 

de vita de vie întinse peste curte sau peste casa si fiecare taran îsi prepara vinul singur. Pe 

vremuri, nefiind prea multe teascuri, acestea circulau pe rând la fiecare. Mustul se 

depozitează în butoaie de stejar, iar „trasul vinului” dintr-un vas în altul se face prin 

ianuarie si mai. 

Albinaritul era aproape absent în trecut, fiind practicat în stupi primitivi. Mai târziu 

au apărut stupii sistematici, astăzi existând un număr însemnat de apicultori în MVS. 
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Creşterea animalelor a fost ocupaţia de baza a sătenilor. Cultura plantelor era astfel 

orientata încât surplusul sa fie folosit la hrana animalelor, rareori se comercializa. 

Animalele erau scoase la pasunat: ciurda de vaci, boi si bivoli, cai, turmele de oi sau 

cârduri de porci. Efectivele de animale s-au redus, dar sătenii au continuat sa crească câte 

1-2 vaci, bivoliţe si porci. Pe drumuri de tara se întâlneşte si în prezent ciurda satului - 

vaci, bivoli, cai si capre. Creşterea oilor , tradiţionala în aceasta regiune, se practica după 

obiceiul transhumantei. Primăvara (la începutul lunii mai), turmele satului si cele 

particulare îsi stabileau stânile în zonele de pasunat ale satului. Produsele obţinute 

(brânza, lâna si pieile) erau transportate în sat, urmând a fi utilizate în gospodărie, iar 

surplusul comercializat. Oile rămâneau la stâna până la prima zăpada, când reveneau în 

sat. Ciobanii mai înstăriţi se asociau câte 2-3 si plecau cu turmele în Banat sau în Baragan. 

unde petreceau iarna. 
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Industria casnica în MVS ca in toata Tara Făgăraşului are la baza originalitatea 

românului. Aproape toate lucrurile necesare gospodăriei si casei se realizau prin meşterii 

satului, care învăţau si practicau toate meşteşugurile necesare vieţii de zi cu zi. 

 

 

Prelucrarea lemnului are o veche tradiţie în zona Făgăraşului , fiind atestata 

documentar în secolul al XVII-lea la Breaza (Comuna Lisa), Vistea de Sus (Comuna Vistea). 

Meşteşugul prelucrării lemnului s-a practicat în continuare si în alte centre ale zonei, 

pentru satisfacerea multiplelor nevoi gospodăreşti, lemnul fiind uşor de prelucrat si 

decorat. Uneltele utilizate în prelucrarea diferitelor esenţe lemnoase (fag, stejar, brad, 

paltin) sunt tradiţionale: securea, barda, dalta, tesla, scaunul cu cutitoaie, sfredelul, 

ghelaul, compasul, etc. Absolut necesare construirii unui adăpost, aceste ustensile si-au 

găsit apoi utilitatea în realizarea carelor, a uneltelor necesare practicării agriculturii. Mai 

târziu sau poate în paralel cu acestea a început confecţionarea pieselor de mobilier; pentru 

ca nu se putea ca acelaşi om sa le facă pe toate, meşterii au început sa se specializeze : 

dulgherii făceau partea grea, lemnoasa a caselor si a acareturilor, tâmplarii făceau 

prelucrări mai fine, butnarii făceau butoaie, rotarii se ocupau de care si de roti, etc. 
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Ornamentarea lemnului, obţinută prin tehnicile de crestare si incizie, este alcătuita 

dintr-un număr destul de redus de elemente geometrice, în compoziţia cărora se disting 

rozeta înscrisa în cerc, roata solara, cercul si semicercul (acestea reprezentând cele mai 

vechi motive legate de străvechiul cult al soarelui), apoi bradul, liniile încrucişate si frânte, 

romburile, funia împletită (torsada), dintele de lup si imaginile vegetale stilizate. Aceste 

compoziţii întrunesc toate trasaturile specifice artei populare româneşti, scoţând în relief 

frumuseţea si însuşirile naturale ale esenţei lemnoase. 

    

Practicarea pastoritului si creşterea vitelor în MVS au contribuit la apariţia si 

dezvoltarea unor meşteşuguri casnice taranesti, fiecare sat avându-si cojocarii, pielării si 

tabacarii sai. Documentele vremii atesta practicarea acestor meşteşuguri încă din anii 

1640-1680 (Lisa, Dragus, Beclean). Aceste meşteşuguri au fost practicate ca o îndeletnicire 

complementara, meşteşugarii satelor fiind în paralel agricultori si crescători de animale. 

Cunoscând o dezvoltare deosebita la începutul secolului în curs, meşteşugul cojocaritului 

ajunge sa fie practicat în aproape toate aşezările MVS , fiecare cojocar distingându-se 

printr-o maniera proprie în decorare si cromatica. Ocupându-se si de prelucrarea pieilor, 

cojocarii utilizau unelte si procedee tehnice experimentate de-a lungul generaţiilor, 

întregul proces fiind manual.  
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Majoritatea uneltelor întrebuinţate prezintă un caracter tradiţional: gripca, cuţitul 

de carnuit, scaunul cu coasa pentru ras si întins piei. Reprezentativ pentru zona este 

pieptarul înfundat care cunoaşte trei variante cu sisteme ornamentale diferenţiate, 

raportate la specificul subzonal. Pentru MVS, cel mai reprezentativ centru este acum la 

Dragus, familia Sofonea. 

 

 

Meşteşugul prelucrării fibrelor vegetale si animale , cunoscut în MVS/Tara Oltului 

încă din epoca bronzului a constituit una din cele mai intense activităţi casnice, unelte 

(frângatori de melita, piepteni pentru câlti, darac, furci de tors, depanator, raschitor, 

urzitoare sau război de ţesut) si procedee tehnice transmitându-se din generaţie în 

generaţie. Aceasta îndeletnicire a fost favorizata de posibilităţile de creştere a oilor si de 

cultivare a cânepii si inului, asigurând necesarul de ţesături pentru îmbrăcăminte sau uz 

gospodăresc. 
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Alte doua ocupaţii din zona - meşteşugul încondeierii oualor si pictura pe sticla - 

mai sunt practicate în zilele noastre doar de câteva persoane. Mărturii ale acestor 

îndeletniciri se găsesc în muzeele Tarii Fagarasuiui precum si în numeroase colecţii 

particulare. Pictura pe sticla este cel mai apreciat gen al artei populare din zona, apariţia ei 

în Tara Oltului la sfârşitul secolului al XVIII-lea fiind determinata de condiţii social-istorice 

specifice si de tradiţii culturale bine închegate (influenta bizantina si brâncoveneasca). 

Pictura pe sticla a fost strâns legata si de apariţia si dezvoltarea în zona, în secolele XVI-

XIX, a manufacturilor de sticla. Acest meşteşug a cunoscut în regiune doua curente 

distincte. Primul a aparţinut zugravilor profesionişti de pictura murala, care au zugrăvit si 

icoane pe lemn si sticla si care au făcut parte în general din familiile Pop din Fagaras si 

Grecu din Arpasul de Jos. Al doilea curent al artiştilor populari ridicaţi din rândul ţăranilor 

a activat din a doua jumătate a secolului al XlX-lea. In prezent cel mai important atelier de 

pictura pe sticla se gaseste la Manastirea Brancoveanu, Sambata de Sus. 

 

   

 

 

Meşteşugul încondeierii oualor a constituit un document grăitor de cultura 

străveche. Păstrat prin tradiţie, se situează la nivelul celorlalte manifestări artistice din 

zona prin conţinutul tematic al motivelor decorative, prin regulile compoziţiei si prin 
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colorit; predominanta este culoarea roşie, motivele detasându-se prin conture albe 

realizate prin închistrire cu condeiul si cu ceara de albine. 

 

 

La început oamenii au realizat doar atât cat aveau nevoie pentru ei si pentru familia 

lor. Mai târziu, având la dispoziţie materie prima din belşug, ei au început sa dea din 

produsele lor si altora, de regula în schimbul unor altor bunuri pe care nu avea condiţii sa 

le realizeze în mica lor industrie casnica. Asa a apărut negoţul , practicat de-a lungul 

veacurilor. 

In unele sate din Tara Făgăraşului au funcţionat « pisaluge » (teascuri pentru 

sămânţa de dovleac) cu care se obţinea ulei comestibil ; aceste teascuri funcţionau la 

capacitate maxima mai ales în posturile Crăciunului si al Pastelui. 

     La început oamenii obţineau faina din secara (mai târziu din porumb) cu ajutorul a 

doua pietre ferecate puse în mişcare cu efort propriu ; după o vreme omul a pus la lucru 

apele râului pentru a acţiona pietrele ce măcinau cerealele ; a apărut meşteşugul 

moraritului , bine dezvoltat mai ales pe văile care coboara din Muntii Făgăraşului . O 

moara veche cu pietre mai exista si la Sambata de Jos (Comuna Voila) si functiona pina nu 

demult timp. 
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2. Economia locală  

Microregiunea Valea Sambetei (MVS) a depins vreme indelungata din punct de vedere 

economic de intreprinderile industriale din cele doua orase: Municipiul Fagaras, la 

extremitatea estica, respectiv, Orasul Victoria, la extremitatea vestica a microregiunii. Caderea 

industriilor din cei doi poli industriali a produs bulversari ireparabile in zona rurala de unde 

isi recrutau intreprinderile angajatii, inclusiv in ceea ce priveste unele consecinte negative  

asupra mediului ale industriei chimice in zona. Detalii legate impactul asupra structurii 

activitatilor industriale si a ceea ce  s-a intimplat cu forta de munca sint prezentate in 

paragraful de mai jos. 

In ultima perioada economia MVS se bazează in mare parte pe resursele naturale ale 

zonei, producându-se în consecinţă o anumită specializare a forţei de muncă: agricultura, 

silvicultura, industria agroalimentara, prelucrarea lemnului si complementar comert si 

servicii. Constructiile si turismul tind sa fie complementare cu adevarat celorlate sectoare. 
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Balanta fortei de munca la 01.01.2001
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Evoluţia populaţiei active civile în judeţul Braşov

 

2.1 Repartizarea populaţiei active 

Forţa de muncă. Dupa 

1990 Microregiunea 

Valea Sambetei, ca toate 

celelalte zone ale 

Judetului Brasov, a fost 

puternic marcata de 

efectele tranziţiei la 

economia de piaţă. Fiind 

o zonă industrializată, au 

existat in zona limtrofa 

întreprinderi care s-au 

restructurat drastic sau s-au inchis. Dupa planul de restructurare RICOP s-au disponibilizat 

mii de persoane, iar citeva mii au fost disponibilizate prin disparitia unor parti importante din 

societatile comerciale in cauza (SC „Nitramonia” Făgăraş, „Viromet” Victoria) care au afectat 

populatia intregii Microregiuni.Restructurarea/închiderea întreprinderilor a provocat efecte 

sociale negative care nu au mai putut fi complet atenuate prin măsurile guvernamentale sau 

locale adoptate. In acest context balanţa forţei de muncă a zonei, reflectă faptul că circa 

jumătate din populaţia aptă de muncă nu beneficiază de venituri constante din salarii. Ea se 

inscrie in formula valabila pentru tot Judetul Brasov, pentru care avem informatii pina in anul 

2001. 

De-a lungul anilor, dupa 1990, numeric, populaţia ocupată a MVS a scăzut semnificativ; 

si acest indicator se inscrie in trendul specific judetului din care MVS face parte (date valabile 

pina in 2002). 

Repartizarea populaţiei active (personalului salariat) în principalele domenii de 

activitate, conform tabelului de mai jos (agricultură, industrie si artizanat, comerţ, servicii) . 

Datele sint de baza sint preluate din  sectiunile II.2.1.6.1 (agricultura), II.2.1.6.2 (industrie), 

II.2.1.6.3 (comert si servicii). 
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Populaţia 

activă 

Sector 

agricol 

Sector 

industrial şi 

de artizanat 

Sector de 

comerţ 

Sector 

privind 

serviciile 

Total 1340 230 661 292 157 

% 100% 17,17% 49,33% 21,79% 11,71% 

 

2.2 Agricultura 

Zona montana a MVS. In ciuda unui randament mai scăzut al agriculturii montane în 

comparaţie cu câmpia, specificul montan oferă un potenţial de excepţie pentru zootehnie şi în 

particular pentru dezvoltarea agriculturii ecologice şi a agroturismului în spaţiul rural, 

condiţionat de valorificarea superioară a următoarelor atuuri:  

• suprafeţele întinse de păşuni şi fâneţe  favorabile creşterii animalelor ; 

• calitatea bună a mediului, conservarea unor practici agricole “blânde” – fără chimizare sau 

cu chimizare redusă permit obţinerea unor produse ecologice cu valoare biologică ridicată  

• peisaje naturale valoroase, patrimoniul istoric şi cultural bogat  

• facilităţile şi interesul în creştere pentru agroturism  

• legat de capitalul uman: bătrânii păstrători de tradiţie; partial tinerii - moştenitori ai zestrei 

tradiţionale şi deschişi spre nou  

• cresterea numarului de initiative in scopul dezvoltarii turismului rural, inclusiv al turismului 

montan si agroturismului 

Pe de altă parte, se constată o serie de probleme
 

specifice ruralului montan cu 

consecinţe grave pe termen mediu, dintre care:  

• declinul efectivelor de animale (ovine şi bovine, în mod deosebit scăderea efectivelor de oi  

conduce la scăderea majoră a volumului îngrăşămintelor organice (indispensabile pentru 

aportul de alcalinitate, azot biologic, etc.), cu impact grav asupra regenerării naturale a 

pajiştilor, conducând la degradarea florei naturale furajere – fenomenul de “resălbăticire” prin 

acidifierea solului fragil al muntelui care favorizează dezvoltarea plantelor nedorite .  

• investiţii reduse pentru crearea de locuri de muncă / alternative de ocupare în spaţiul rural 

montan  

•  imbătrânirea populaţiei, exodul tinerilor (spre oraşe / UE).  
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• iniţiative reduse, lipsa suportului şi a cunoştinţelor necesare fermierilor pentru promovarea 

de “branduri” specifice (produse cu marcă locală/regională), promovarea produselor de nişă, 

etc.  

Consecinţele sunt grave:  

• degradarea terenurilor agricole montane, sălbăticirea pajiştilor şi a fâneţelor – riscă să 

devină ireversibile: “fragilitatea muntelui”  

• condiţii socio-economice precare; şomaj, combinat cu calitate redusă a ocupării (agricultură 

de subzistenţă) cu tendinţă de agravare  

• depopularea munţilor prin exodul tinerilor spre oraşe sau în afara ţării  

• imens potenţial economic nevalorificat / insuficient în raport cu potenţialul pieţei (în 

creştere) pentru produse ecologice şi biologice, agroturism, etc. 

Zona colinara  a Microregiunii Valea Sambetei contine elemente comune de diagnostic cu 

cele ale zonei montane.  

Zona se caracterizează printr-o agricultură şi silvicultură a căror rentabilitate şi 

competitivitate au scazut în permanenţă ajungindu-se la practicarea unei agriculturi de 

subzistenţă. În prezent, circa majoritatea  agricultorilor muncesc doar pentru necesităţile 

proprii. 

O problemă însemnată o reprezintă suprafeţele agricole foarte mici, fragmentate în 

urma partajului succesoral şi a unor practici de restituire necompetitive. De obicei, ţăranii au 

mai multe terenuri, amplasate negrupat, supravieţuirea lor economică fiind astfel pusă în 

pericol. Lipsesc fondurile pentru achiziţionarea maşinilor agricole, lucrările de arat făcându-

se cu ajutorul plugului tras de animale. 

Dimensiunea medie redusă a gospodăriilor – între 1,70 şi 5,00 ha – împiedică de 

asemenea rotire  adecvata a culturilor. În plus, aceste suprafeţe nu sunt nici suficient de mari, 

nici destul de compacte pentru utilizarea eficientă a tehnologiilor moderne sau a maşinilor 

agricole. Experienţa negativă a colectivizării forţate este motivul principal pentru reticenţa 

faţă de înfiinţarea unor asociaţii agricole de producători sau parteneriate. Totusi exista citeva 

initiative de asociere in grupuri de producatori, raminind in sarcina GAL-MVS sa sprijine 

infiintarea altora. Grupurile de producatori in MVS functionale la data 12.05.2010 

(conform site MADR): 
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GRUPUL DE RECUNOAŞTERE SEDIUL NR. AVIZ  

DE 

RECUNOAŞTERE 

GRUPA DE 

PRODUSE PENTRU 

CARE A OBŢINUT 

RECUNOAŞTEREA 

SC PRELUAREA, PRELUCRAREA, 

COMERCIALIZAREA CARTOFULUI 

ŢARA FĂGĂRAŞULUI SA 

Sat Draguş str. 

Morii nr. 49C  

51 

10.05.2007 

Cartofi 

SOCIETATEA AGRICOLĂ 

˝AGROLAND ˝ 

Comuna Viştea de 

Jos  str. Principala 

nr. 62 

jud. Braşov 

52 

11.05.2007 
Cartofi 

  Pe de altă parte, în condiţiile exigenţelor şi prevederilor impuse de UE pentru alocarea 

sprijinului financiar, menţinerea unei agriculturi pe suprafeţe mici, caracterizată de 

biodiversitate, importantă şi atractivă din punct de vedere cultural, natural şi turistic, este 

dificilă. O şansă în acest context pentru menţinerea practicilor tradiţionale de utilizare a 

terenurilor ar putea fi acordarea statutului de rezervaţie cel putin in zona colinara. Se cultivă 

cereale, cartofi şi sfecla de zahăr. Doar pe 3% din suprafaţa agricolă totală se mai practică 

pomicultura. În general, lipsesc unităţile de prelucrare a produselor. Desi numarul de ovine 

este mare nu există nici o întreprindere de prelucrare a laptelui. 

In trecut bivolii erau o prezenţă frecventă, dar numărul lor a scăzut substanţial atit in 

zona colinara dar si in intreaga microregiune.  Renaturarea lor şi crearea structurilor aferente 

de prelucrare şi comercializare ar aduce o contribuţie esenţială la crearea unui caracter 

specific regional al agriculturii în microregiune. 

Mai există şi alţi factori care împiedică în prezent o dezvoltare competitiva a 

agriculturii. Media de vârstă ridicată a populaţiei rurale, relaţia dezavantajoasă între costuri şi 

profit privind cultivarea plantelor furajere (reprezintă un obstacol in dezvoltarea zootehniei 

performante), lipsa titlurilor de proprietate. De asemenea, consultanta agricolă este total 

insuficientă, ceea ce reprezintă un handicap în special pentru etapa actuală de accesare a 

fondurilor europene. Asociatia GAL-MVS va trebui sa tina cont in actiunile propuse de toate 

aceste probleme. 
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Exista potential in MVS pentru întreprinderi agricole care sa funcţioneze după principii 

ecologice. Care sa lucreze intr-o retea cu o alta retea de magazine de desfacere a acestor 

produse. Ceea ce se asteapta pe termen lung este setul de politici si strategii la nivel national 

si regional care sa ghideze initiativele punctuale si pe care GAL-MVS le va sprijini. 

Întrucât majoritatea actorilor rurali au legătură (în diferite proporţii) cu sectorul 

agricol este bine de scos în evidenţă structura acestui domeniu conform tabelului de mai jos: 

Categoria suprafetei agricole HA % 

Total fond funciar  81.324 100 

Suprafaţa agricolă totala 49.785 61,21 

                 d.c. Arabil 21.505 26,44 

                    Finete 11.476 14,11 

                    Pasuni 16.346 20,10 

Vii şi pepiniere viticole 66 0,08 

                    Livezi si pepiniere pomicole 392 0,48 

Paduri si alte terenuri cu vegetatie 

forestiera 

20.900 25,70 

                d.c. Paduri 20.900 25,70 

Constructii 7.347 9,03 

Drumuri si cai ferate 918 1,13 

Ape si balti 1.012 1,24 

Alte suprafete 1.362 1.67 

 

In ceea ce priveste suprafaţa cultivată cu principalele culturi, în MVS, a scăzut în anul 

2010 faţă de anul 1990 cu cca 1/3, ponderea sectorului privat din totalul suprafeţei cultivate, 

în perioada 1990 – 2010, a crescut de la 25% la 98% ,iar ponderea exploataţiilor agricole 

individuale din totalul suprafeţei cultivate, în perioada 1990 – 2010, a crescut de la 25% la 

80%. 

Datele de baza au fost actualizate in baza adresei raspuns 841 din 22.03.2012 emisa de 

catre DAJ Brasov, Serviciul inspectii si implementari politici agricole. 

Dezvoltarea economică durabila în spaţiul rural montan al Microregiunii Valea Sambetei 

depinde decisiv de dezvoltarea şi valorificarea superioară a resurselor oferite de agricultura 
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montană, de resursele forestiere
 
şi a altor resurse specifice zonei. Intr-un concept unitar 

aplicat ruralului montan al microregiunii includem, la propunerea “persoanelor resursa” 

implicate in consultarile atelierelor de lucru, modernizarea activităţilor agricole si forestiere 

în paralel cu conservarea bunelor practici în raport cu mediul, relansarea creşterii animalelor 

şi a îndeletnicirilor tradiţionale, promovarea agriculturii şi a produselor ecologice, 

diversificarea activităţilor economice în spaţiul rural, inclusiv economia sociala, fără afectarea 

patrimoniului natural, istoric şi cultural. Aceste prioritati vor fi incluse in PDL-MVS si masurile 

aferente. 

Principalele unitati cu profil agricol din MVS sint prezentate mai jos, pe fiecare comuna 

si cu numar de angajati: 

Nr. 

crt 
Comuna 

 

Denumire intreprindere 

Obiect principal de activitate 

(P=sector primar, S=sector 

secundar, T=sector tertiar) 

Nr angajati 

 Cincu    

1.   
S.C. NATURAL IMPEX 

S.R.L. 

Agricultura-pomicultura//P 5 

2.   S.C. CARMOLIMP S.R.L. Agricultura/P 5 

 Dragus    

3.   SC Gusutri Com SRL Activităţi agricole şi 

zootehnie/P 

25+50  

sezonieri 

 
Sambata 

de Sus 
  

 

4.   Bobocea Octavian PFA Cresterea pasarilor/P 1 

 Soars    

5.   Italrom Ovidiu Agricol/P 3 

6.   SC Andras SRL Agricultura/P 3 

7.   Milovin Srl Agricultura/P 2 

8.   SC ALPINLAND SRL Agricultura/P 3 
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 Ucea    

9.   S.C. OLICLADO SRL Productia vegetala/P 15 

10.   S.C. ZOOEXPERT S.R.L. Cresterea animalelor/P 2  

11.  Voila 

REGIA PUBLICA LOCA-

LA OCOLUL SILVIC 

PADURILE 

FAGARASULUI RA 

Silvicultura/P 50 

12.   
HERGHELIA SAMBATA 

DE JOS 

Cresterea cailor de rasa/P 66 

 Total 10  230 

 

In final, din consultarile cu actorii informati si interesati ai zonei, rezulta ca este 

necesara efectuarea unor studii de piaţă şi de oportunitate, specifice şi profesionale, pentru 

diferite produse agricole, în vederea determinării potenţialului cultivării unor culturi 

speciale, ca de exemplu căpşuni, afine, flori sau legume, in, cinepa – studii care sa 

demonstreze oportunitatea integrarii activitatilor in filiere de activitate sau produs 

eficiente. 

 

 

2.3 Industrie – IMM – Micro-întreprinderi 

Pentru a preciza in ce context descriem aceasta sectiune, mentionam ca in 

abordarea noastra utilizam o clasificare  uzuala in care economia nationala este impartita 

in trei sectoare de activitate: 

1. sectorul primar (P), care cuprinde agricultura, silvicultura, pescuitul si industria extractiva; 

2. sectorul secundar (S), care cuprinde ramurile prelucratoare ale industriei si constructiile; 

3. sectorul tertiar (T), care cuprinde transporturile si telecomunicatiile, comertul, turismul, 

finantele si  servicii. 

Structura industriei si a celorlalte activitati economice de tip industrie derulate in 

cadrul unor microintreprinderi si IMM-uri din zona MVS este prezentată în tabelul de mai jos. 
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Total 

întreprind

eri 

Micro-

întreprinde

ri cu 1-10 

salariaţi 

Întreprinderi 

cu 10 - 50 

salariaţi 

Întreprinderi 

cu 50 - 250 

salariaţi 

Întreprinderi cu 

peste 250 

salariaţi 

Număr 33 24 7 1 1 

% 100% 72,72% 21,22% 3.03% 3.03% 

 

Tabelul de mai sus sintetizeaza date statistice relative la sector primar si secundar si 

cele mai reprezentative intreprinderi sint prezentate mai jos: 

S-au retinut aspecte privind industriile şi reţeaua întreprinderilor de producţie (fabrici 

de prelucrare a produselor, servicii pentru agricultură, depozite etc.).  

Nr. 

crt 
Comuna 

 

Denumire 

intreprindere 

Obiect principal de activitate 

(P=sector primar, S=sector 

secundar, T=sector tertiar) 

Nr 

anga-

jati 

 Beclean    

1.   S.C.VIADA SRL Productie confectii  /S          21 

2.   S.C.ECOSANA SRL Productie panificatie   /S 7 

3.   S.C SIEVE SERV SRL Productie panificatie /S       5 

 Cincu    

4.   SC ALBA SRL Productie  parchet/S 24 

5.   

S.C. MOLDO DAV 

CONSTRUCT S.R.L. 

Constructii/S 6 

6.   SC CINCOM MTM SRL SERVICII AGRICULTURA/S 4 
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 Dragus    

7.   SC Delta  SRL Timplărie/S 4 

8.   SC Power Plast SRL Mase plastice/S 2 

9.   SC Getynic Com SRL Brutărie, morărit/S 13 

 Lisa    

10.   SC BANZIC SRL Debitat busteni/S 4 

11.   SC CHIMEC SRL Tamplarie aluminiu/S 2 

12.   SC TOMA SRL Debitat busteni /S 2 

13.   S.C.VILISA SRL Pivărit darac/S 2 

14.   S.C.TOMA SRL         Debitat buşteni /S 2 

15.   S.C.RALUKYTUR SRL     Debitat buşteni /S 2 

16.   S.C.CABANA URLEA Debitat buşteni /S 1 

17.   S.C.SIVICOM SRL            Debitat buşteni /S 2 

18.   S.C. DANILENA               Debitat buşteni /S 1 

19.   S.C. PALEX FOREX SRL Debitat buşteni/S 2 

 
Sambata de 

Sus 
  

 

20.   GOUDA GOLD SRL Produse lactate 26 
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21.   SURDU OCTAVEAN PFA 

Fabrica  tamplarie constructii 

Productia altor tipuri de 

mobilier /S 

2 

22.   ANTADA SRL Fabrica de mobila/S 5 

 Ucea    

23.   S.C. CARMOLIMP SRL Ind prelucrarea carnii/S 355 

24.   
S.C. CARMCONSTRUCT 

S.R.L. 

Constructii/S 98 

25.   S.C. CARMOLACT S.R.L. Prelucrarea laptelui/S 4 

26.   
S.C. VIORELIA 

COMIMPEX S.R.L. 

Tmplarie PVC/S 16 

27.   S.C. RASOF PROD  S.R.L. Panificatie/S 23 

28.   S.C. MELSICON S.R.L Prelucrarea lemnului/S 2 

 Vistea    

29.   
AGROLAND SOCIETATE 

AGRICOLA 

Lucr. Agricole/S 5 

30.   

BELTECHI VIOREL 

MADALIN ASOC. 

FAMILIALA 

Productie /S 3 

31.   SUSANU SRL Lucrari  agricole/S 3 

 Voila    
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32.   IMECOMEX  Fabrica de paine, comert/S 2 

33.   WIW PROD  Prelucrarea lemnului/S 11 

 Total 33   661 

 

Mentionam ca numarul de intreprinderi din sectorul productiv este relativ scazut 

(revenind 2 intreprinderi la o mie de locuitori). Predomina intreprinderile de prelucrare a 

lemnului ( 33,33%), urmate de cele ale industriei de panificatie (15%). 

Din punct de vedere a numarului de angajati, se remarca intreprinderile cu un numar 

mic de angajati (1-10 angajati),  72,72% din numarul total, urmate de cele cu 10-50 angajati, 

21,22%. In MVS exista doar o intreprindere cu un numar de salariati intre 50-250 angajati si 

una singura cu un numar de peste 250 salariati. Aceasta din urma detine singura peste  50% 

din numarul total de angajati din sectorul secundar (productie industriala). Un punct forte 

pentru aceasta intreprindere si pentru economia zonei consta in faptul ca utilizeaza atit 

materie prima produsa in apropiere cit si forta de munca autohtona. 
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2.4 Comerţ şi sector de servicii 

Pentru a preciza in ce context descriem aceasta sectiune, mentionam ca in 

abordarea noastra utilizam o clasificare  uzuala in care economia nationala este impartita 

in trei sectoare de activitate: 

 1. sectorul primar (P), care cuprinde agricultura, silvicultura, pescuitul si industria extractiva; 

2. sectorul secundar (S), care cuprinde ramurile prelucratoare ale industriei si constructiile; 

3. sectorul tertiar (T), care cuprinde transporturile si telecomunicatiile, comertul, turismul, 

finantele si  servicii. 

 

In tabelul de mai jos sint prezentate principalele unitati de comert si servicii care apartin 

sectorului tertiar, conform definitiei de mai sus. 

Nr. 

Crt 

 

Comuna 

 

 

Denumire intreprindere 

Obiect principal de activitate 

(P=sector primar, S=sector 

secundar, T=sector tertiar) 

Nr  

angajati 

 Beclean    

13.  
 S.C ASP DECOR CONFORT 

SRL 

Turism    /T          15 

14.   S.C VICOSECA SRL Comert  /T            2 

 Cincu    

15.   SC COMTRATUR SRL Transport de marfuri /T 2 

16.   SC ION COM SRL Comert /T 2 

17.   SC GRUISCOM SRL Comert / T 2 

18.   SC NIABADA SRL Comert /T; statie PECO 3 

19.   S.C. MONIBEKPAN S.R.L. Transport de marfuri /T 3 

20.   S.C. BOMISELA S.R.L. Transport de marfuri/T 3 

21.   S.C. OLYTRANS S.R.L. Comert / T 1 

22.   S.C. CUPRON S.R.L. Comert / T 2 

23.   S.C. BYAGEN COM S.R.L. Comert / T 4 

24.   S.C. LAURDANY COM Comert / T 1 
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S.R.L. 

25.   
S.C. VICTORIA CONCEPT 

S.R.L. 

Comert / T 3 

 Dragus    

26.   SC Servicii Drăguşana SRL  Prestări servicii/T 15 

27.   SC Durlah COM SRL Comerţ cu amănuntul/T 4 

28.   SC Greavu COM SRL Comerţ cu amănuntul/T 2 

29.   SC Colhida Com SRL Comerţ cu amănuntul/T 2 

30.   SC MaraVio Com SRL Comerţ cu amănuntul/T 2 

31.   SC MariHus Com SRL Bar/T 2 

32.   SC Coop Viştea Bar/T 2 

33.   SC Arz Prod SRL Comerţ cu amănuntul/T 2 

34.   SC Nico Trans SRL Comerţ cu amănuntul/T 1 

35.   SC Sofo Wien SRL Pensiune agroturistică/T 2 

36.   Pârtia Moţul Drăguşului Pârtie de schi, restaurant/T 6 

 Lisa    

37.   S.C. CONSUM COOP. SA            Alim. publica /T 4 

38.   S.C.GREMINA SRL    Alim. publica /T 1 

39.   S.C.GOLISPOV SRL Transport /T 2 

40.   S.C.TRABJUVE SRL   Reparatii auto/T 1 

41.   S.C.COMERLIS SRL   Alim. publică /T 1 

42.   S.C.CONFEX G SRL   Comert /T 2 

43.   S.C.LAZCOM SRL     Comert /T 2 

44.   S.C.TAVUCU SRL     Transport /T 1 

45.   S.C. FLOREA STAR Alim. Publică /T 2 

46.   JECU NICOLETA Turism (pensiune) / T 1 

 
Sambata de 

Sus 
  

 

47.   SC FLOVIS-IMPEX SRL Transport international/T 8 

48.   SC NICOLDA SRL Magazin alimentar/T 1 

49.   SC SCORPION SRL Magazin alimentar/T 1 
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50.   SC ELEGIR SRL Magazin alimentar/T 1 

51.   SC  MIRAMONTI SRL Magazin alimentar/T  1 

52.   SC HASTOR SRL Magazin alimentar/T 1 

53.   SC LIFARVETCOM Magazin alimentar /T 1 

54.   SC GAVYINVEST SRL Magazin alimentar/T 1 

55.   SC FLORIS-BLEND SRL Bar/T 1 

56.   Comaniciu Liviu PFA Agroturism/T 1 

57.   SC EDELWEISS SA Pensiune turistica/T 10 

58.   SC VIC AUGUSTIN SRL Restaurant/T 6 

59.   POPAS SAMBATA DE SUS Camping/T 2 

60.   Hotel DIANA Hotel/T 10 

61.   SC FIN ZARAT IMPEX SRL Pensiune turistica/T 2 

62.   Vila ANA Pensiune turistica/T 2 

63.   SC ANDRA PRODIMEX SRL Pensiune turistica/T 2 

64.   Vila CRISTIAN Pensiune turistica/T 2 

65.   
Garoiu Eugenia Asociatie 

Familiala 
Alte mijloace de cazare/T 

1 

 Soars    

66.   SC Saschim SRL Comert/T 1 

67.   SC OP NANCY srl Comert/T 2 

68.   SC Geosebi srl Comert/T 1 

69.   SC Compania de constructii Prestari servicii/T 5 

70.   SC Hirtibaciu SRL Comert/T 2 

71.   SC Kiny srl Comert/T 1 

72.   SC STENGELHOLTZ srl Servicii/T 2 

73.   
Asociatia familiala 

Cimpoier 

Servicii/T 2 

74.   Magazin Iliescu Comert/T 2 

75.   SC Strotom srl Comert/T 1 

76.   SC Rocopas Barsa Comert/T 2 

77.   UJCC Brasov, Comert/T 3 
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78.   SC Bonimpex  Comert/T 1 

79.   SNS Comprod Comert/T 2 

80.   SC Rohrbach srl Prestari servicii/T 3 

 Ucea    

81.   
S.C. DISTRICARM 

DISTRIBUTION S.R.L. 

Distributie marfa /T 216 

82.   S.C. MEGA LEASING S.R.L. Activitati de leasing /T 1 

83.   
S.C. VOX MANAGEMENT 

CONSULTANT S.R.L 

Servicii (consultanta) /T 1 

84.   
S.C. PASOVID S.R.L. Servicii (activitati de inginerie 

si consultanta tehnica) /T 

3 

 Vistea    

85.   ADRIOTILIA COMP SRL Comert /T 1 

86.   
ALPINA VISTEA DE JOS 

SOCIETATE COOP. 

Comert /T 3 

87.   
CANDULET I. MARIA – 

P.F.A. 

Comert /T 1 

88.   IOANI EXIM SRL Comert /T 1 

89.   KIMROCOM SRL Comert /T 2 

90.   LAZEA I. IOAN –P.F.A. Servicii  /T 1 

91.   LIDO 91 S.R.L. Comert /T 1 

92.   
POPA I.VIRGIL –CABINET 

MEDICAL VETERINAR 

Servicii /T 1 

93.   

ROMPETROL 

DOWNSTREAM SRL BUC – 

Pct. Lucru 

Comert /T  3 

94.   

GHIZDAVU-STOIA CLAUDIA 

LAURA CAB. MED. 

MEDICINA DE FAMILIE 

Servicii /T 2 

95.   VIGEROX TRANS SRL Lucr. Agricole /T 4 

96.   SIG PER TEST SRL Servicii  /T 2 
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97.   SILVI S COM SRL Comert  /T 1 

 Voila    

98.   MANOLO srl Benzinarie /T 2 

99.   SANELDO srl Materiale de constructie /T 2 

100.   PARKER COM Bar /T 2 

101.   SNS COMPROD Magazin, bar /T 3 

102.  
 FAMILY AGS Magazin  materiale de 

constructii /T 

4 

103.   AGROFASIM srl Comert, bar /T 3 

104.  
 Asoc. CODRII 

FAGARASULUI 

Administrare fond forestier 

/T 

2 

105.   SIMOFARM Farmacie /T 1 

 Total 93  489 

 

În tabelul de mai jos sint prezentate principalele tipuri de comerţ  practicate pe 

teritoriul MVS.  

De asemenea sint precizate principalele tipuri de întreprinderi care practică 

prelucrarea terţiară (a treia fază – stadiu – de prelucrare) a produselor. 

  Tipuri de 

comerţ 

Număr  % din 

numărul 

total  

Întreprinderi din 

sectorul terţiar 

(servicii)  

Număr  

% din 

numărul 

total 

bunuri larg 

consum 

35 
87,50% 

alimentatie publica 18 
32,72 

produse agro-alim 1 
2,50% 

servicii pt. 

agricultura 

2 
3,63 

produse 

industriale 

4 
10,00% 

turism 13 
23,65 

   alte servicii 22 40,00 

Total 40 100%  55 100% 

Din totalul intreprinderilor din sectorul tertiar, comertul cu bunuri de larg consum 

ocupa primul loc cu o pondere de 87,50% si paradoxal, comertul cu produse agro-alimentare 
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detine ultimul loc cu 2,50%. Pe de alta parte, numarul cel mai mare de angajati este detinut 

chiar de catre comertul cu produse agro-alimentare deorece o singura intreprindere 

mentinata in tabel are 216 angajati, care reprezinta mai mult de 50% din numarul total de 

angajati din sectoul comert. 

In privinta tipului de servicii predomina sectorul de alimentatie publica, dat fiind 

numarul mare de baruri si restaurante localizate atit in zonele turistice cit si in satele din MVS. 

Cei mai multi angajati sint in sectorul turistic (56 din totalul de 489). Asteptarile sint mari in 

MVS in ceea ce priveste turismul, insa datorita insuficientei promovari si a perioadei dificile 

pe care o traverseaza intreaga economie, atit rezultatele economice cit si cele ce tin de 

ocuparea fortei de munca nu s-au concretizat. 

 

A. Comertul  

Datorita concurentei din oraşele apropiate si a sistemului de comert de tip 

super/hipermarket, nici sectorul comerţului nu oferă foarte multe locuri de muncă în MVS. În 

afara unei bune prezenţe a magazinelor alimentare (în comunele mai mari exista inclusiv 

magazine de materiale de construcţii), exista mici restaurante si baruri in special in zonele cu 

activitate turistica mai dezvoltata. In comuna Sambata de Sus are succes de 2 ani primul 

supermarket 

 

B. Sectorul de servicii 

Turismul 

Tipuri de turism practicate in MVS:  

 - turismul montan de drumetie este favorizat de existenta Muntilor Fagaras care ar 

trebui sa constituie “locomotiva” in lungul sir al activelor dintr-un sector turistic gindit 

integrat  si corect implementat, a suprafetei mari acoperite cu paduri, a existentei traseelor 

marcate, a cabanelor montane, precum si a promovarii acestei zone pe plan national si 

international, ca parte centrala a Tarii Fagarasului.  

 - turismul cultural-istoric este favorizat de existenta a numeroase monumente istorice 

si de arhitectura din MVS.  

 - turismul religios este practicat mai ales la Manastirea de la Sambata de Sus unde au 

loc, in timpul marilor sarbatori crestine, slujbe religioase ce atrag un aflux mare de 
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credinciosi. Mai mult, pe teritoriul judetului se gasesc complexe monahale si numeroase 

biserici cu valoare istorica si arhitecturala deosebita.  

 - turismul sportiv ( cu evenimente sporadice) de tip alpinism, schi alpin (pirtia de la 

Dragus), echitatie; exista agenti turistici care se pregatesc sa ofere (in urma dezvoltarii unor 

proiecte) mountainbike, deltaplanorism si planorism, vanatoare si pescuit sportiv in zonele 

colinare si montane ale MVS, „vanatoarea de imagini” tip safari ale unor specii precum lupul, 

ursul si rasul, in MVS traind un numar mare din populatia de mari carnivore a Europei.  

Trasee de „mountainbike”/ ciclism montan  pot fi considerate toate drumurile de munte, 

poteci, drumuri forestiere, dar pot fi si trasee special amenajate, folosite de catre practicantii 

avansati sau sportivii de performanta, cu prilejul antrenamentelor sau competitiilor sportive. 

Aceste trasee necesita un echipament de buna calitate.  

 - turismul stiintific tematic pe sectiuni de biodiversitate, in zonele care tin de Natura 

2000, este la nivel de intentii in viziunea persoanelor resursa care au fost consultate in cadrul 

atelierelor de lucru ( vezi propunere de studiu al biodiversitatii in lunca Oltului etc.). 

- turismul rural (de pensiune sau agroturismul) este practicat in special in zona 

turistica Sambata de Sus si Sumerna Ucea). 

- turismul de afaceri si conferinte, este in stare incipienta si se practica in zona turistica 

Sambata de Sus (Hotel Diana), dar exista potential pentru acesta. 

- ecoturismul este turismul cel mai apropiat de natura si acesta este in stare incipienta 

- vezi cicloturismul din zona colinara si in zona montana  dar fara o strategie coerenta si 

unitara in acest sens. Pentru a incuraja acest tip de turism, in urma studiilor facute de catre 

GAL-MVS, se va trece la educatia populatiei privind conservarea biodiversitatii, precum si 

despre modalitatile de  valorificarea acestora prin ecoturism (Centrul pentru Conservarea 

Biodiveritatii,  Ecologie si Ecoturism) 

 

Turismul in zona colinara 

Dezvoltarea turismului in zona este sub potentialul natural si antropic.  Lipsesc 

locurile de cazare, posibilităţi de petrecere a timpului liber inclusiv pe vreme ploioasă, oferte 

atractive pentru toate vârstele. Practic lipseşte gama variată de oferte adecvate peisajului tipic 

al zonei. 

Zona este strabatuta de citeva circuite de cicloturism  (fara piste speciale pentru 

biciclisti)  organizate in pachete pentru turisti straini. 
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Ghidul pentru biciclişti apărut la editura sibiană Hora în 2004, în limba germană, 

„Fahrradführer für Südsiebenbürgen“ [Ghidul Transilvaniei de sud pentru ciclişti], include 

trasee pentru ciclism şi în zona. Se parcurg adeseori zone nelocuite, cu infrastructură slab 

dezvoltată. Starea drumu-rilor de pe traseele descrise este foarte proastă (vezi drumul dintre 

Cincu si Soars). De aceea, înaintea excursiilor, este necesară studierea atentă a descrierilor de 

trasee şi pregătirea adecvată. 

In apropiere de Rodbav (Comuna Soars) a existat timp indelungat o baza balneara de 

tratament la care s-au tratat generatii succesive de locuitori ai zonei. In prezent statutul 

acesteia este incert si neintegrat turistic. 

Valorizarea turistică a potentialului natural cu biodiversitatea lui oferă şansa creării 

locurilor de muncă şi a surselor de venit în zona. E nevoie de  încurajarea unor oferte 

agroturistice, situate de-alungul traseelor pentru drumeţie, ciclism sau hipism care parcurg 

zona colinara de un pitoresc deosebit 

 

Agroturismul 

In abordarea noastra, turismul rural se practica avind serviciile de baza (cazare si 

masa) fie in pensiuni special construite in acest scop, precum si in gospodariile/fermele 

taranesti, caz in care gazdele le ofera oaspetilor din produsele lor si ii implica in actvitatti 

specifice, conform definitiei masurii 313 din PNDR. Agreat şi solicitat în prezent pe piaţa 

turistică, agroturismul îşi găseşte adepţii printre persoanele interesate de retragerea în 

natură, absenţa mediului mecanizat şi a poluării sonore, întoarcerea la autenticitate şi tradiţii.  

Argumentele principale care determină dezvoltarea agroturismului în MVS sunt frumuseţile 

naturale, obiectivele istorice, culturale si religioase,  absenţa poluării în zonele respective, 

liniştea şi accesibilitatea. 

Datorită poziţiei geografice deosebite şi a resurselor turistice existente se constata o 

demarare a acestei activitati in  ferme şi pensiuni agroturistice. Exista chiar initiative de a 

accesa fondurile europene in cadrul PNDR, masura 313, pentru pensiuni agroturistice, iar la 

propunerile venite din partea celor consultati, GAL-MVS va sprijini cit mai multe initiative;  

fermele didactice si pensiunile respective vor fi ajutate sa se integreze intr-o retea care sa 

faciliteze promovarea.   
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Ospitalitatea localnicilor si mâncărurile tradiţionale vor determina atractivitatea 

acestei forme de turism. La aceasta se vor aduga ofertele cu atractiile din zona sau apropiere 

(Brasov, Bran, Sibiu) 

Agrementul se poate aprecia ca fiind, în general, neorganizat. Nu există acţiuni specifice 

unei activităţi de turism rural organizat de localnici. Se poate practica un agrement clasic 

montan, însoţit de participările la manifestările etno-folclorice tradiţionale zonei, precum şi 

de pescuit, vânătoare şi echitaţie. 
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3. Servicii pentru populatie şi infrastructuri medico-sociale 

3.1 Echipamente prezente sau accesibilitatea populatiei la aceste servicii  

Conform tabelului de mai jos, sint prezentate principalele echipari si servicii de sănătate, 

educaţie, recreere etc., care funcţionează pentru populaţie şi infrastructura medico – socială 

existentă in MVS. 

Comuna 

*) 

Medical Învăţământ Dotări sportive 

Spital 
Medi

c 
Dentist Primar 

Secun

-dar 

Univer-

sitate 

Teren 

fotbal 

Sală de 

sport 

Beclean 
NU 

4 Km. 
DA 

NU 

4 Km. 
DA DA 

NU 

65 Km. 
DA 

NU 

4 Km. 

Cincu 
NU 

25 Km. 
DA 

NU 

25  Km. 
DA DA 

NU 

86 Km. 
DA 

NU 

25 Km. 

Dragus 
NU 

9 Km. 
DA 

NU 

9 Km. 
DA DA 

NU 

88 Km. 
DA 

NU 

9 Km. 

Lisa 
NU 

19 Km. 
DA 

NU 

19 Km. 
DA DA 

NU 

83 Km. 
DA 

NU 

19 Km. 

Soars 
NU 

19 Km. 
DA 

NU 

19 Km. 
DA DA 

NU 

84 Km. 
DA 

NU 

19Km. 

Sambata de 

Sus 

NU 

23 Km. 
DA 

 

DA 

 

DA DA 
NU 

69 Km. 
DA 

NU 

23 Km. 

Vistea 
NU 

18 Km. 
DA 

NU 

18 Km. 
DA DA 

NU 

54 Km. 
DA 

NU 

18 Km. 

Voila 
NU 

12 Km. 
DA 

NU 

12 Km. 
DA DA 

NU 

65 Km. 
DA 

NU 

12 Km. 

Ucea 
NU 

12 Km. 
DA 

NU 

12 Km. 
DA DA 

NU 

49 Km. 
DA 

NU 

12 Km. 

 

*) In cazurile in care s-a mentionat NU, este indicata distanţa in km de la centrul 

comunelor MVS pina la cel mai apropiat obiectiv mentionat 

 



 

76 
 

Referitor la serviciile si infrastructura medicala in zona MVS, se constata in primul rand ca 

nu exista nici un spital iar distantele pina la cel mai apropiat spital variaza intre 4 si 25 

kilometri. 

O alta carenta o reprezinta, cu o singura exceptie,  lipsa cabinetelor stomatologice. Dealtfel, 

in cadrul intilnirilor cu cetatenii, s-a subliniat  de multe ori nevoia de a beneficia de aceste 

servicii pe raza comunei, mai ales ca o buna parte din populatie este imbatrinita. In schimb, in  

fiecare comuna exista cabinet de medic de familie si un numar de 6 farmacii.  

Se constata o acuta lipsa de servicii sociale oferite de furnizori privati (asociatii) in 

complementaritate cu serviciile prestate de autoritatile publice locale. 

Unitatile de invatamant prezente pe teritoriul MVS sunt reprezentate de 27 de gradinite si 

17 scoli primare (practic prezente in fiecare comuna) si de 11 scoli gimnaziale.  Un punct slab 

este lipsa liceelor, iar distantele pina la cea mai apropiata universitate sunt cuprinse intre 49 

si 88 kilometri. 

Serviciile sportive se reduc la existenta a cite unui teren de fotbal in fiecare comuna; nu 

putem vorbi insa de alte echipamente si servicii de relaxare si de petrecere a timpului liber 

cum ar fi sali de sport, fitness, piste pentru biciclete, bazine de inot, spatii verzi pentru 

relaxare etc. 

PDL-MVS propune proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii, inclusiv „spatii sportive 

verzi”. 

Din punct de vedere cultural, zona MVS dispune de un numar de 8 biblioteci si de 21 de 

camine culturale. Din pacate, cea  mai mare parte dintre ele nu dispun de dotari adecvate 

pentru organizarea de evenimente culturale.  

Din consultarile avute cu locuitorii zonei, a rezultat necesitatea dotarii si echiparii 

acestora; de aceea  GAL MVS va sprijini crearea unor centre culturale (camine, biblioteci, 

muzee, etc) si finantarea lor in limita fondurilor alocate. 
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4. Activităţi sociale şi instituţii locale  

In sectiunea Populatie-demografie s-au identificat citeva probleme acute legate de situatia 

copiilor si batrinilor abandonati de intretinatorii lor activi care au parasit zona in ultimii ani, 

chiar si in plina criza economica europeana. O alta problema importanta este cea a 

persoanelor cu nevoi speciale. Chiar daca in abordarea noastra problema studierii nevoilor 

sociale nu era la inceput o prioritate, pe parcursul analizei domeniului s-a considerat ca este 

nevoie  chiar de un studiu sistematic. Concluziile acestuia fundamenteaza nevoile de investitii 

in domeniul serviciilor sociale si chiar daca fondurile din acest buget sint limitate, experienta 

care se va obtine va fi utila pentru urmatorul exercitiu financiar al Programului LEADER. 

Prezentam in continuare, in acest paragraf, sinteza demersurilor pentru o analiza 

diagnostic a protectiei sociale (asigurari sociale si asistenta sociala), in termeni accesibili 

tururor persoanelor noastre resursa pe care le-am implicat in evaluarea si selectarea unor 

prioritati , obiective si masuri pe Domeniul social. 

De asemenea, studiul poate fi util si promotorilor de proiecte de servicii sociale (primarii, 

ong-uri si chiar firme private) pentru a fundamenta o strategie investitionala in zona. 

A. Situatia existenta si evaluarea nevoilor actuale de asistenţă socială la nivelul MVS 

Protecţia socială, asistenţa socială, asigurări sociale reprezintă sintagme utilizate de 

teoreticieni şi practicieni din domeniul ştiinţelor sociale şi politice sau de factorii de decizie 

politică pentru a descrie ansamblul de acţiuni, strategii, instituţii, reţele de servicii sociale 

destinate persoanelor/ grupurilor/ comunităţilor defavorizate pentru a depăşi situaţiile de 

dificultate pe care le suportă datorită inegalităţilor, lipsei sau insuficienţei de resurse şi 

capacităţi individuale şi colective. 

În MVS, în subordinea Consiliilor locale/primăriilor funcţionează compartimente de 

asistenţă socială care furnizează servicii sociale primare şi prestaţii sociale categoriilor de 

persoane aflate în situaţie de risc, fără discriminare, în mod egal, în conformitate cu atribuţiile 

prevăzute în legislaţia actuală în domeniu, şi în funcţie de capacitatea instituţională şi 

resursele financiare/umane  aflate la dispoziţie sau atrase. Condiţiile socio-economice actuale 

ce caracterizează societatea românească au generat diferite opinii legate de recunoaşterea 

problemelor existente la nivelul comunităţii locale, dar totodată şi de gruparea lor în funcţie 

de importanţa acordată. În acest sens analiza sistemului de asistenţă socială din cele 9 

comune ale zonei de interes Valea Sâmbetei s-a realizat prin două metode de investigaţie 

socială:  
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 Fişa de date statistice si Chestionarul. 

În vederea analizei situaţiei existente a sistemului de asistenţă socială din Valea Sâmbetei 

s-au completat  de către asistenţii sociali din comune 9 fişe de date statistice reprezentând: 

 Categoriile de prestaţii şi numărul de beneficiari; 

  Tipurile de servicii sociale furnizate şi numărul de beneficiari. 

Pentru aplicarea Chestionarului s-au luat în considerare 2 grupuri de respondenţi, 

relevante pentru identificarea nevoilor sociale ale zonei, şi anume: 

 9 respondenţi – persoane cu atribuţii de asistent social din cadrul compartimentelor 

de asistenţă socială aflate în subordinea primăriilor celor 9 comune, respectiv: Sâmbăta de 

Sus, Ucea, Cincu, Drăguş. Şoarş, Voila,  Beclean, Viştea şi Lisa; 

 63 respondenţi – eşantion reprezentând persoane din comunitate, respectiv: 

 64,17% - beneficiari de servicii primare şi prestaţii sociale,  

 8,95% - membri ai familiei beneficiarului de asistenţă socială,  

 26,86% - alte persoane – potenţiali beneficiari de asistenţă socială. 

Analiza fişelor de date reprezentând prestaţiile şi serviciile acordate pe perioada 2005-

2009 în microregiune, precum şi a chestionarelor aplicate celor două categorii de 

respondenţi, responsabilii sociali din cadrul compartimentelor de asistenţă socială de la 

nivelul fiecărei comune şi unui număr de beneficiari/poteţiali beneficiari, în contextul analizei 

comparative a datelor din tabelul nr.1 arată că principalele probleme din sfera protecţiei şi 

asistenţei sociale considerate majore sau foarte grave sunt percepute în proporţii relativ 

egale la nivelul comunităţilor şi se prezintă astfel: 

A.1. Asistenţa socială a persoanelor vârstnice reprezintă o problema prioritară, în 

proporţie de 31% fiind generată de faptul că societatea rurală nu mai are oferte pentru 

această categorie socială, resursele dobândite pe parcursul vieţii de aceştia devin insuficiente, 

iar problemele de sănătate fizică, mentală şi socială se accentuează. Expunem în continuare 

câteva dintre probleme aşa cum au fost ele precizate de aceştia şi de către persoanele cu 

atribuţii de asistent social din cadrul compartimentelor de asistenţă socială: 

 sentimentul de inutilitate generat de încetarea activităţii şi concentrarea atenţiei 

asupra propriei persoane; 

 pierderea treptată a puterii de a muncii de pe parcursul vieţii ca persoană activă 

economic şi trecerea la o viaţă inactivă, casnică; 
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 victimizarea şi auto-victimizarea determină modificări comportamentale şi dificultăţi 

de relaţionare, chiar risc de marginalizare; 

 degradarea continuă a sănătăţii fizice şi mentale a persoanei vârstnice determină o 

serie de constrângeri asupra familiei acesteia, legate de asumarea responsabilităţii sau 

existenţa altor posibilităţi de a-i acorda îngrijirile necesare ; 

 inexistenţa serviciilor de consiliere, asistenţă şi îngrijire la domiciliu care să menţină 

persoanele vârstnice în mediul propriu de viaţă, dar şi inexistenţa resursei umane calificate în 

acest sens; 

 inexistenţa unei alternative instituţionale în situaţia în care persoana vârstnică 

necesită îngrijiri specializate permanente, care să se afle în apropierea familiei pentru a nu se 

deteriora relaţiile cu între membrii familiei.  

Referitor la întrebarea cu privire la necesitatea unei mai mari implicări din partea 

consiliului local în rezolvarea problemelor sociale locale, din totalul de 63 persoane care au 

răspuns : 

 47,7% consideră necesară această implicare ; 

 29,8% consideră foarte necesară implicarea autorităţilor locale; 

 17,91 consideră că este suficientă implicarea de până acum ; 

 4,47% consideră puţin necesară implicarea autorităţilor. 

În discuţiile avute cu respondenţii, pe parcursul realizării interviurilor, nu s-a încercat 

minimalizarea rolului familiei şi nici încărcarea exclusivă a serviciilor sociale cu 

responsabilitatea asistenţei persoanelor vârstnice ci, s-a făcut trimitere la soluţii prin 

care rolul familiei şi a serviciilor sociale să se partajeze. 

A.2. Asistenţa socială a persoanelor sărace este apreciată ca o problemă majoră. Din 

tabelele de mai jos se poate observa dinamica populaţiei din microregiune care a beneficiat 

din cauza veniturilor insuficiente de anumite prestaţii sociale. 

In conformitate cu prevederile O.U.G.nr.68/2003, privind serviciile sociale, cu completările 

şi modificările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 47/2006 privind sistemul naţional de 

asistenta socială, coroborate cu cele ale celorlalte prevederi legale speciale în domeniul 

asistenţei sociale, s-a asigurat constituirea drepturilor privind prestaţiile sociale, după caz 

plata acestora, persoanelor şi familiilor cu copii în situaţie de risc social după cum urmează: 
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Tabel 2. Prestaţii sociale (alocaţii familiale, ajutoare sociale) 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 Observaţii  

(activitatea prestată de) 

Alocaţii familiale pentru familii în situaţie de risc social cu venituri nete lunare până la 470 

lei/membru de familie   

Alocaţia familială 

complementară 

O.U.G.nr.105/2003 

privind alocaţia familială 

complementară şi 

alocaţia de susţinere pt 

familia monoparentală, 

cu modificările şi 

completările ulterioare 

111 88 189 282 3

25 

 

Constituire drept şi                                                                                  

predare AJPS pentru efectuare plată. 

Creşterea numărului de dosare în 

anul 2009 se justifică prin creşterea 

plafonului de la 184 lei/membru 

famile la 470/membru familie 

Alocaţia de susţinere pt 

familia monoparentală 

O.U.G.nr.105/2003 

privind alocaţia familială 

complementară şi 

alocaţia de susţinere pt 

familia monoparentală, 

cu modificările şi 

completările ulterioare 

63 51 78 169 1

65 

Constituire drept şi                                                                     

predare AJPS pentru efectuare plată 

Creşterea numărului de dosare în 

anul 2009 se justifică prin creşterea 

plafonului de la 184 lei/membru 

famile la 470/membru familie 

1.2. Ajutoare sociale  

Ajutoare sociale - Familii/persoane singure aflate în situaţie de risc social 

Legea 416/2001 privind 

venitul minim garantat, 

cu modificarile si 

completarile ulterioare 

365 374 587 585 611 Constituire drept şi efectuare plată 
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Se poate observa o creştere a numărului de beneficiari de prestaţii cu mai mult sau 

aproape dublu în anul 2009 faţă de anul 2005 în cazul acestor prestaţii sociale, în situaţia în 

care a existat fenomenul migraţiei populaţiei în străinătate şi la oraşe şi cel al îmbătrânirii 

populaţiei. 

În ceea ce priveşte ajutoarele pentru încălzirea locuinţei, conform prevederilor 

O.U.G. nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei precum şi a unor 

facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice cu modificările şi completările ulterioare, se 

poate observa conform datelor din tabelul nr.3, faptul că cei mai mulţi beneficiari au solicitat 

subvenţie pentru încălzirea cu lemne, dat fiind mediul rural şi inexistenţa altor alternative 

moderne de încălzire, si totodată o creştere cu 1366 beneficiari (31%) în sezonul noiembrie 

2008-martie 2009 faţă de perioada noiembrie 2006-martie 2007. Ulterior, dat fiind 

modificările legislative survenite în anul 2009 privind plafoanele de venit/membru familie, 

numărul de beneficiari a scazut cu 821 beneficiari (19%), o cifră semnificativă. 

 Tabel nr.3  

 

PERIOADA  

BENEFICIARI  

GAZE  

NATURALE 

BENEFICIARI  

ENERGIE  

TERMICA 

BENEFICIARI  

LEMNE  

NR. TOTAL 

 

BENEFICIARI 

NOIEMBRIE 2006-MARTIE 

2007 

1040 - 1906 2946 

NOIEMBRIE 2007-MARTIE 

2008 

1685 - 2507 4192 

NOIEMBRIE 2008-MARTIE 

2009 

1628 - 2684 4312 

NOIEMBRIE 2009-MARTIE 

2010  

1201 - 2290 3491 

 

În total putem spune că un număr de 4592 persoane, respectiv 20,1% din populaţia 

microregiunii au beneficiat în anul 2009 de un sprijin social acordat fie de la bugetul de stat, 

fie de la bugetele locale. 

Din răspunsurile celor două categorii de respondenţi se remarcă lipsa locurilor de 

muncă în mediul rural, ceea ce conduce la o nevoie acută de dezvoltarea de activităţi 

economice care să contribuie la reducerea numărului de persoane inactive, precum şi la o 
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stimulare şi îmbunătăţire a nivelului de pregătire profesională în domenii care pot funcţiona 

în mediu rural, de ex: turism, microîntreprinderi, servicii sociale, micul comerţ, meşteşuguri şi 

valorificarea bunurilor/produselor tradiţionale etc.  

Astfel, 32,9% din respondenţi au manifestat nevoia consilierii şi orientării în vederea 

integrării profesionale, în timp ce un procent de 70,25% din respondenţi se găsesc în una din 

următoarele situaţii: şomer, casnic sau fără ocupaţie, şi 90,5 sunt persoane apte de muncă.  

Faptul că în mediul rural, resursele sunt mult mai reduse comparativ cu cele ale oraşului a 

condus inevitabil la scăderea nivelului de trai. Marea majoritate a populaţiei rurale o 

formează pensionarii, beneficiarii de ajutor social în baza Legii nr. 416/2001, persoanele apte 

de muncă dar fără pregătire profesională, şomerii cu sauf ără ajutor de şomaj şi persoanele cu 

handicap. Activităţile agricole scad în pondere - cea mai mare parte a forţei de muncă 

emigrând către oraşe sau alte ţări.  

Din cei 63 de respondenţi : 

 23,8% declară  că veniturile actuale nu ajung nici pentru strictul necesar ;  

 38%  afirmă că veniturile actuale ajung numai pentru strictul necesar ; 

 14,9% reuşesc să cumpere şi alte lucruri mai scumpe, pe lângă strictul necesar ; 

 4,47%  nu au probleme financiare. 

Întărind şi mai tare prezenţa sărăciei în microregiune, răspunsurile repondenţilor faţă 

de consumul / gospodărie, demonstrează faptul că pentru 40% din gospodării se acopera abia 

un sfert din consumul mediu/lună, pentru 23,07% se acoperă abia jumate din consumul 

mediu/lună, 7,69% din gospodării reuşesc să acopere trei sferturi din consumul mediu/lună, 

în timp ce 23,07 declară cu toate cele necesare au fost cumpărate şi nu produse în gospodărie 

sau primite. 

 Doar 4 persoane au afirmat că gospodăria din care fac parte beneficiază de consumul 

necesar aproape în totalitate sau peste necesar. 

Din procentul de 100% de respondenţi care declară că sunt înscrişi la medicul de 

familie, 62,68% declară că au acces uşor la medicul de familie, în timp ce 37,31% declară că 

nu au acces uşor la medicul de familie din cauze legate de distanţă (22,87%), timp de 

aşteptare (23,43), costul transportului (10,93%), banii necesari pentru tratamente (15,62%), 

atitudinea/comportamentul cadrelor medicale (6,25%) şi alte cauze legate de funcţionarea 

sistemului. 
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Referitor la nevoia de servicii sociale manifestată de 59 din respondenţi cei mai mulţi, 

respectiv 45,76% solicită servicii de consiliere şi sprijin pentru integrarea profesională, 

ceea ce demonstrează nevoia dezvoltării locurilor de muncă pentru aceştia şi 

calificarea/recalificarea acestora în meserii cerute pe piaţa muncii şi necesare dezvoltării 

socio-economice a zonei, procentul fiind urmat de cei care manifestă nevoia de servicii 

destinate educaţiei copiilor, respectiv 37,28%, de respondenţi din toate categoriile de vârstă 

care au manifestat în proporţie de 23,72% nevoia unor servicii de consiliere psihologică 

personală şi în proporţie de 15,25% de servicii de consiliere cu privire la relaţia cu partenerul 

de viaţă. 

 

A.3. Asistenţa socială a copilului şi asistenţa socială a persoanei cu handicap  reprezintă o 

recunoaştere a importanţei lor, dar şi a sistemului de asistenţă socială de la nivel judeţean şi 

local care ar  trebui să acopere prin servicii adecvate nevoile celor două categorii de populaţii 

vulnerabile. 

In MVS, asistenţa socială a copilului are conotaţie diferită, iar accentul se pune pe lipsa 

acută de informare/ consiliere a familiei pe diferite probleme legate de copil: elemente psiho-

sociale ale dezvoltării copilului, relaţia părinte-copil, metode psiho-pedagogice în educaţia 

copilului, educaţie pentru un comportament sanogen (educatie pentru sanatate şi profilaxie), 

prevenirea unor comportamente indezirabile, pregătire şi orientare profesională, etc. 

Considerăm că este important de semnalat faptul că în cele 9 comune ale microregiunii nu 

există nici instituţii de asistenţă socială cu caracter primar gen centre de zi pentru copii, dar 

nici cele cu caracter specializat, gen centre de consiliere pentru copil şi familie, pentru 

victimele violenţei domestice, precum şi centre de recuperare pentru copiii/persoanele adulte 

cu handicap. Copiii cu handicap sau cu boli cronice nu sunt şcolarizaţi sau nu sunt cuprinşi în 

programe de recuperare, iar deseori suportul social acordat se reduce numai la obţinerea 

certificatului de încadrare într-un grad de handicap. 

Nevoia de servicii sociale de zi  şi de consiliere, menţionate la punctul anterior (A.2) au 

fost semnalate în chestionarele adresate celor două categorii de respondenţi din comunităţile 

microregiunii. 

Prestaţiile sociale şi serviciile cu caracter primar gen informare, identificare şi 

evaluare, consiliere socială şi orientare care sunt acordate de o singură persoană cu atribuţii 

în acest sens din compartimentele de asistenţă socială, iar cele specializate, de îngrijire, sunt 
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acordate de asistentul personal al persoanei cu handicap grav şi sunt prezentate în cele ce 

urmează : 

A.3.1. Prestaţii sociale (alocaţii familiale) 

Tabel nr.4.  

 2005 200

6 

200

7 

20

08 

20

09 

Observaţii  

(activitatea prestată de) 

1.1. Alocaţii familiale  

Alocaţii familiale indiferent de venit 

Alocaţia de stat pentru 

copii 

Legea nr.61/1993 

republicată, privind alocaţia 

de stat pentru copii 

136 152 184 27

4 

272 Preluare dosar şi predare pe 

bază de borderou Agenţiei 

Judeţene de Prestaţii Sociale 

(AJPS) pentru constituire drept 

şi punere în plată 

Alocaţia pentru copiii nou 

născuţi 

Legea nr.416/2001 privind 

venitul minim garantat, cu 

modificarile si completarile 

ulterioare; 

112 127 143 19

7 

194 Constituire drept şi efectuare 

plată 

Trusoul pentru nou 

născuţi  

Legea nr.482/2006 privind 

acordarea de trusouri pentru 

nou-născuţi; 

  140 21

0 

203 Constituire drept şi                                

ef               efectuare  plată 

 

Indemnizaţii pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani / 3 ani 

Indemnizaţii pentru 

creşterea copilului în 

vârstă de până la 2 ani / 3 

ani O.U.G. nr.148/2005 

privind susţinerea familiei în 

vederea creşterii copilului, cu 

12 33 20 24 33 Preluare dosar şi predare pe 

bază de borderou Agenţiei 

Judeţene de Prestaţii Sociale 

(AJPS) 
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modificările şi completările 

ulterioare 

Stimulent pentru 

creşterea copilului în 

vârstă de până la 2 ani 

sau, în cazul copilului cu 

handicap de până la 3 ani 

O.U.G. nr.148/2005 privind 

susţinerea familiei în vederea 

creşterii copilului, cu 

modificările şi completările 

ulterioare 

 4 5 9 3 Preluare dosar şi predare pe 

bază de borderou Agenţiei 

Judeţeane de Prestaţii Sociale 

(AJPS) 

 

Din tabelul de mai sus putem observa în primul rând fenomenul de creştere a 

natalităţii la nivelul microregiunii. De asemenea, un procent de 16,56% din populaţia de până 

la 14 ani, a beneficiat în anul 2009 de prestaţii sociale cu scopul sprijinirii familiei şi creşterii 

natalităţii. 

 

A.3.2. Servicii sociale primare pentru copil şi familie 

 Din tabelul următor se poate observa creşterea numărului de beneficiari ai serviciilor 

sociale primare pentru prevenirea separării copiilor de familii aflate în situaţie de risc 

acordate în baza Legii nr.272/2004 privind protecţia drepturilor copilului (identificare şi 

evaluare, informare în domeniu, consiliere socială, orientare, mediere socială), începând cu 

anul 2006: 

Tabel nr.5 

BENEFICIARI 2005 2006 2007 2008 2009  

(31.12.2009) 

FACTORI DE RISC 

Familiile cu 

copii aflaţi în 

situaţie de 

risc de 

 3 3

5 

4

5 

39 - situaţii de abuz, neglijare sau 

exploatare a  

copilului, inclusiv de exploatare 

economică  
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separare  şi trafic de copii,  

- violenţă în familie; 

- comportament delincvent,  

- abandon şcolar; 

- mame adolescente 

- părinţi plecaţi în străinătate 

 

 Serviciile sociale primare pentru prevenirea situaţiilor de risc a copiilor cu unul sau 

ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate, conform Ordinului nr.219/2006 privind 

activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea 

părinţilor pe perioada în care aceştia sunt plecaţi la muncă în străinătate, s-au acordat după 

cum urmează: 

      Tabel nr.6 

BENEFICIARI 2006 2007 2008 2009 

Copii ai căror părinţi sunt plecaţi 

în străinătate 

17 62 78 70 

 

În acordarea serviciilor sociale în funcţie de gradul de complexitate a situaţiilor de risc, 

o parte din respondenţi - asistenţii sociali ai compartimentelor de asistenţă socială, au 

solicitat implicarea medicului de familie din comună sau a poliţistului, iar în cazurile 

complexe de abuz asupra copilului cu personal de specialitate din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov. 

Respondenţii au punctat de asemenea nevoia de personal specializat ( de ex. asistenţi 

sociali şi psihologi,) pentru a face faţă problematicii complexe şi pentru abordarea 

persoanelor vulnerabile, în special în cadrul unor servicii sociale organizate pe timp de zi.  

Totdodată, analizând răspunsurile chestionarelor aplicate persoanelor din comunitate, 

cea mai mare parte, 73,12% reprezentând beneficiari sau membri ai familiei beneficiarilor de 

servicii şi prestaţii sociale familiale (tabel nr.4), sunt familii/persoane singure cu un număr 

total 116 de copii minori, din care doar un respondent declară că unul din proprii copii este 

instituţionalizat de la naştere în sistemul de protecţie specială a copilului.  

În tabelul următor se poate observa că cei mai mulţi dintre copii frecventează o formă 

de  învăţământ adecvată vârstei, categoria de 7-14 ani fiind acoperita aproape în întregime: 
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Numărul de copii  

din familie 

0-2     ani  |_9__|   

3-6     ani  |_32__| 
din care la 

grădiniţă: 
|_23__| 

7-14   ani  |_59__| din care la şcoală: |_58__| 

15-18 

ani  
|_23__| 

din care la liceu: 

  
|_15__| 

  la şcoli 

profesionale (de 

arte şi meserii): 

|__1_| 

De altfel, la întrebarea referitoare la frecvenţa prezenţei copiilor la forma de 

învăţământ adecvată, din numărul de 51 de persoane care au răspuns, 90,10% afirmă că 

prezenţa copiilor la şcoală/grădiniţă este zilnică. 

Din cei 3 respondenţi care declară prezenţa copiilor la şcoală/grădiniţa câteva zile pe 

săptămână şi alţi 3 respondenţi care declară neparticiparea copiilor la forma de învăţămînd 

adecvată, patru din aceştia acuză absenţa îmbrăcămintei/încălţămintei, 1 respondent – costul 

transportului, iar 1 respondent absenţa rechizitelor şcolare. 

În timp ce 50% din 64 persoane care au răspuns, consideră munca o metodă educaţional-

instructivă, 35,9% respondenţi consideră munca pentru copii un mod de a-şi umple timpul 

liber, iar 17,1% folosesc munca drept măsură coercitivă.  

Un număr total de 52 părinţi au răpuns la întrebarea referitoare la activităţile care-l 

responsabilizează mai bine pe copil, din care: 

 37,34% - activităţile şcolare; 

 27,71% - activităţi casnice (spălat, gătit) 

 14,45% - activităţi agricole; 

 12,04% - activităţi ludice (joaca) 

 8,46% - îngrijirea fraţilor mai mici. 

Se poate observa că doar 12,04 % copii din totalul copiilor respondenţilor îşi petrec 

timpul liber în mare parte jucându-se, în timp ce un procent de 50,62% copii sunt 

responsabilizaţi prin muncă şi îngrijirea fraţilor. Doar 37,34 % respondenţi consideră 

activităţile şcolare, fie în cadrul şcolii, fie în afara ei, menite să facă din copilul lor un copil şi 

viitor adult responsabil. 
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A.3.3. Prestaţii şi servicii sociale specializate pentru persoana cu handicap 

 Prestaţiile şi serviciile sociale specializate destinate persoanelor cu handicap grav, 

copii şi adulţi, conform prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, la 

nivelul microregiunii, în perioada 2005-2009, sunt după cum urmează: 

Tabel nr.7 

Persoane cu handicap 2005 2006 2007 2008 2009 

Persoane adulte cu handicap grav beneficiare de 

serviciile 

 unui asistent personal 

37 

 

43 79 82 88 

Copii cu handicap grav beneficiare de serviciile  

unui asistent personal 

8 7 15 19 21 

Total beneficiari asistent personal 45 50 94 106 109 

Indemnizaţia pentru persoane adulte cu handicap 

grav 

   4 6 

Indemnizaţia pentru copii cu handicap grav    - - 

Total beneficiari indemnizaţie    4 6 

 

Faţă de anul 2005 se remarcă o importantă creştere a ponderii persoanelor cu 

handicap grav beneficiari de asistent personal, de la 45 beneficiari la 109 beneficiari, 

respectiv cu 58%, iar din totalul de beneficiari 88% sunt adulţi cu handicap. 

Se poate remarca faptul că numărul beneficiarilor de indemnizaţie a persoanei cu 

handicap grav este semnificativ mai mic (6 beneficiari) comparabil cu cel al beneficiarilor de 

asistenţi personali, ceea ce demonstrează nevoia de servicii de îngrijire şi supraveghere 

permanentă a persoanelor în cauză, dar şi complexitatea handicapului. 

 

A.4. Asistenţa socială a persoanelor fără loc de muncă, asistenţa socială a bolnavilor 

cronici care au nevoie de ajutor permanent şi violenţa în familie are o pondere diferită ca 

valoare în mediul rural faţă de mediul urban. Locul ocupat în ierarhia problemelor 

comunitare arată gradul de cunoaştere sau de interes a populaţiei intervievate faţă de nevoile 

acestor categorii vulnerabile. 
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Aşteptările exprimate faţă de nevoile persoanelor fără loc de muncă se orientează spre 

creşterea locurilor de muncă, îmbunătăţirea/diversificarea tipurilor de suport 

financiar/protecţie socială existente în prezent, după cum s-a putut observa în capitolul 

referitor la sărăcie (A.2.). 

Pentru asistenţa persoanelor cu boli cronice sunt mai multe opinii ale celor două categorii 

de respondenţi cu privire la intervenţia statului: 

 măsuri de susţinere şi protecţie a familiilor care au în îngrijire bolnavi cronici pentru a 

nu perturba grav echilibrul familiei, cum ar fi îngrijirile la domiciliu 

 suport specializat temporar sau permanent, activităţi administrative, etc. sunt deseori 

menţionate în rândul respondenţilor, 

 măsuri de instituţionalizare a bolnavilor cronici de tip unitate medico-socială sau 

socio-medicală (CIA, CITO) pentru degrevarea familiei de responsabilitatea îngrijirii. 

 

Violenţa în familie este un concept mai puţin cunoscut şi recunoscut în rândul populaţiei 

rurale, care consideră că atitudinile şi comportamentul violent reprezintă măsuri educative 

practicate în familie, având o valoare tradiţională şi în consecinţă acestea sunt percepute ca o 

problemă doar de o parte a respondenţilor. Categoria asistenţilor sociali punctează 

inexistenţa de programe de informare, consiliere, prevenire şi combatere a violenţei 

domestice, dar şi a unui serviciu specializat destinat victimelor. 

 

B. Probleme si  concluzii  privind nevoile actuale de asistenţă socială/servicii sociale în 

MVS 

B.1. Asistenţa socială a persoanelor vârstnice este considerată o problemă prioritară 

pentru populaţia din microregiunea Valea Sâmbetei datorită problemelor de sănătate fizică, 

mentală şi socială specifice vârstei a treia. 

Asistenţa persoanelor vârstnice este apreciată ca nevoie la nivelul comunităţii atât de 

populaţia vârstnică, motivată de involuţia pe care o resimte, cât şi de alte categorii de 

persoane (membrii familiei lărgite, tinerii, etc.) care se supun unor constrângeri în planul 

dezvoltării şi autoafirmării personale/profesionale atâta vreme cât aceste persoane vârstnice 

rămân exclusiv în responsabilitatea lor. Respondenţii agreează soluţionarea nevoii de 

asistenţă socială a persoanelor vârstnice prin realizarea unei complementarităţi între 
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îndeplinirea responsabilităţilor de îngrijire de către familie şi crearea de servicii de 

îngrijire la domiciliu/ sociale/ medico-sociale pentru vârstnici. 

B.2. Asistenţa socială a persoanelor sărace este apreciată ca o problemă majoră, în 

toate comunele, în concordanţă cu problema enunţată anterior, exprimată de persoanele 

intervievate în două planuri: de identitate – în plan personal şi de integrare – în plan social. 

Faptul că apelează la drepturile conferite prin legislaţia română (prestaţii sociale, familiale) le 

accentuează statutul de inadaptat şi inerent, le va conduce spre izolare, marginalizare 

creându-i şi o oarecare dependenţă de sistem cu repercusiuni directe asupra lor şi indirecte 

asupra celor din anturajul propriu, cu atât mai mult cu cât populaţia din mediul rural este 

formată în mare parte din pensionarii, beneficiarii de ajutor social în baza Legii nr. 416/ 2001, 

şomerii şi persoanele cu handicap şi unde populaţia activă economic emigrează către oraş sau 

în alte ţări. 

In acest context, asistenţa socială a persoanelor sărace este o problemă resimţită atât 

de cei aflaţi în situaţia de sărăcie şi care au nevoie de un complex de servicii de consiliere, 

orientare şi informare în vederea unei integrări socio-profesionale care să răspundă 

multiplelor condiţii care au generat starea lor în fapt, cât şi de populaţia care se află pe 

cealaltă parte a baricadei, dar care este evident incomodată de „prezenţa săracilor” în 

comunitatea lor. 

O altă nevoie identificată , este cea a dezvoltării locurilor de muncă în microregiune 

sau în apropierea ei şi de pregătire/calificare adecvată a celor care nu au un loc de muncă, în 

aşa fel încât să creasca puterea economică a zonei şi să scadă fenomenul sărăciei şi 

dependenţa de servicii şi prestaţii sociale. 

B.3. Asistenţa socială a copilului şi asistenţa socială a persoanei cu handicap la 

nivelul comunităţilor reprezintă o recunoaştere a importanţei nevoilor celor două categorii 

vulnerabile.   Cele două forme de protecţie socială rămân în continuare probleme majore ale 

comunităţilor din microregiune exprimate prin diversitatea şi complexitatea în oferirea de 

servicii şi prestaţii sociale adecvate, care să răspundă la nevoile copilului, respectiv a 

persoanei cu handicap. 

În mediul rural, asistenţa socială a copilului are conotaţie diferită, unde accentul se 

pune pe lipsa acută de servicii de informare/ consiliere pe diferite probleme legate de 

copil: elemente psiho-sociale ale dezvoltării copilului, relaţia părinte-copil, metode psiho-

pedagogice în educaţia copilului, educaţie pentru un comportament sanogen, prevenirea unor 
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comportamente indezirabile, pregătire şi orientare profesională, etc., dar şi pe inexistenţa 

unor centre de zi în cadrul cărora aceste probleme să poată fi ameliorate şi chiar limitate. 

În comunităţile rurale din microregiune, copiii cu handicap sau cu boli cronice nu sunt 

şcolarizaţi şi nu sunt cuprinşi în programe de recuperare, de care este nevoie,  iar deseori 

suportul social acordat se reduce numai la obţinerea certificatului de încadrare într-un grad 

de handicap. 

B.4. Asistenţa socială a persoanelor fără loc de muncă este considerată o problemă 

majoră/ gravă iar aşteptările exprimate faţă de nevoile persoanelor fără loc de muncă se 

orientează spre nevoia de noi locuri de muncă, îmbunătăţirea/ diversificarea tipurilor 

de suport financiar/ protecţie socială existente în prezent. 

B.5. Asistenţa socială a bolnavilor cronici este apreciată ca o problemă majoră, 

afirmându-se necesitatea de a se aplica măsuri de susţinere şi protecţie a familiilor care au în 

îngrijire bolnavi cronici pentru a nu peturba grav echilibrul familiei, ce constau în acordarea 

de îngrijiri la domiciliu: 

 asistenţă şi îngrijiri medicale, 

 îngrijiri personale (ajutor pentru igiena corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare, igiena 

eliminărilor, hrănire şi hidratare, transfer şi mobilizare, deplasare în interior, 

comunicare), 

 suport pentru asigurarea unei vieţi autonome si active (ajutor pentru prepararea 

hranei sau livrarea acesteia, efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj, însoţirea în 

mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior, companie, activităţi de 

administrare şi gestionare, activităţi de petrecere a timpului liber), 

 altele. 

O altă opinie exprimată constă în degrevarea familiei de responsabilitatea îngrijirii prin 

instituţionalizarea bolnavilor cronici care au nevoie de ajutor permanent într-o unitate 

medico-socială sau socio-medicală. 

B6. Din analiza chestionarelor completate de asistenţii sociali din cadrul 

compartimentelor de asistenţă socială ale celor 9 primării aflate în atenţia noastră se 

desprinde o nevoie crescută de formare profesională/perfecţionare în diferitele aspecte 

legate de problematica beneficiarilor, cum ar fi de ex: consiliere copil/familie/persoană 

vârstnică, management proiecte, abordare terapeutică a persoanelor vulnerabile sau 

periculoase, identificare şi evaluare, violenţă/abuz etc. 
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C. Nevoile si propunerile de proiecte pentru infiintarea de servicii sociale in MVS     

În vederea identificării nevoii de dezvoltare a serviciilor sociale  s-au organizat două ateliere 

de lucru cu responsabilii sociali din cadrul compartimentelor de asistenţă socială de la nivelul 

comunelor din microregiune, cu reprezentanţi ai comunităţii/societăţii civile, respectiv preoţi, 

ONG-uri, persoane doritoare de dezvoltare a unor servicii sociale de tip privat, astfel încât se 

poate observa confirmarea nevoilor identificate urmare a analizei datelor şi chestinarelor 

aplicate responsabililro sociali şi unui număr de beneficiari/potenţiali beneficiari de servicii 

sociale din microegiune. In tabelul de mai jos prezentam propuneri de servicii sociale 

rezultate in cadrul atelierelor de lucru pe baza studiului (propuneri facute de  

responsabilii sociali din primarii, respectiv, alte persoanele resursa in cadrul 

temei/Domeniului social): 

Nr.  

crt.  

Comuna Tip serviciu  Observatii 

1.  Beclean Centru de zi pentru copii rromi, copii proveniţi din  

familii sărace şi copii ai căror părinţi sunt plecaţi în  

străinătate 

Servicii ingrijire persoane varstnice la domiciliu 

Centru pentru persoane cu dizabilitati  

Propuneri responsabil 

social 

Propuneri persoane 

resursa 

2.  Cincu Centru recuperare persoane cu handicap  

Centru consiliere pentru rromi 

Propuneri responsabil 

social 

Propuneri  persoane 

resursa 

3. Dragus Centru de zi pentru copii Propuneri responsabil 

social 

Propuneri  persoane 

resursa 

4. Lisa Centru ingrijire persoane varstnice la domiciliu Propuneri  persoane 

resursa 

5. Ucea  Servicii/centru ingrijire persoane varstnice la 

domiciliu 

Centru de consiliere pentru familii cu risc 

Centru de zi pentru copii 

Propuneri responsabil 

social 

Propuneri  persoane 

resursa 

6. Sambata 

de Sus 

Centru ingrijire persoane varstnice la domiciliu Propuneri  persoane 

resursa 

7. Soars Centru de consiliere pentru familii cu risc si mame 

singure 

Centru ingrijire persoane varstnice la domiciliu 

Propuneri responsabil 

social si cetateni 
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D. Instituţiile locale (primării, consilii locale):   

Primarii 

Institutia  Reprezentant 

Nume  şi prenume 

Funcţia Observaţii 

Primaria comunei 

Beclean 

Maican Ioan Primar Reprezentant in GAL-MVS 

Primaria comunei Cincu Tanase Ioan Primar Reprezentant in GAL-MVS 

Primaria comunei 

Dragus 

Sucaciu Gheorghe Primar Reprezentant in GAL-MVS 

Primaria comunei Lisa Greavu Nicolae Primar Reprezentant in GAL-MVS 

Primaria comunei  

Sambata de  Sus 

Andreas Vasile Primar Reprezentant in GAL-MVS 

Primaria comunei Soars Piticas Ioan Primar Reprezentant in GAL-MVS 

Primaria comunei Ucea Bacila Marian Primar Reprezentant in GAL-MVS 

Primaria comunei Vistea Ioani Florin Primar Reprezentant in GAL-MVS 

Primaria comunei Voila Serban Ovidiu Primar Reprezentant in GAL-MVS 

Consilii Locale 

Institutia  Reprezentant 

Nume  şi prenume 

Funcţia Observaţii 

Consiliul Local al  

Comunei  Beclean 

Trambitas Anca-Maria Consilier Relatia cu GAL-MVS 

Consiliul Local al  Bica Ioan  Consilier Relatia cu GAL-MVS 

8. Vistea Servicii/centru ingrijire persoane varstnice la 

domiciliu 

Centru de zi pentru copii 

Centru de ingrijire permanenta pentru copii cu 

probleme familiale (privat) 

Propuneri responsabil 

social 

Propuneri  persoane 

resursa 

9.  Voila Centru de zi pentru copii 

Centru ingrijire persoane varstnice la domiciliu 

Centru de consiliere familii cu risc 

Centru medico-social (privat) 

Centru ingrijire persoane varstnice (privat) 

Propuneri responsabil 

social 

Propuneri  persoane 

resursa 
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comunei Cincu 

Consiliul Local al  

comunei Dragus 

Biliboaca Ioan-Romul Consilier Relatia cu GAL-MVS 

 Consiliul Local al  

comunei Lisa 

Toma Gheorghe Adrian Consilier Relatia cu GAL-MVS 

 Consiliul Local al 

 comunei Sambata de Sus 

Florea Ioan Consilier Relatia cu GAL-MVS 

 Consiliul Local al 

 comunei Soars 

Timis Ioan Danut Consilier Relatia cu GAL-MVS 

 Consiliul Local al 

 comunei Ucea 

Stanciu Ioan Stefan Consilier Relatia cu GAL-MVS 

 Consiliul Local al  

comunei Vistea 

Sandru Mariana-Viorica Consilier Relatia cu GAL-MVS 

 Consiliul Local al 

 comunei Voila 

Gavrila Gheorghe Consilier Relatia cu GAL-MVS 

 

E. ONG-uri reprezentaative: 

1. Asociatia CDR-MVS, Sambata de Jos, nr. 69, jud. Brasov (formare si consultanta in 

afaceri si management) 

2. Asociatia GAL-MVS, Sambata de Sus, Zona turistica Sambata, Pensiunea Cristian, 

jud. Brasov 

3. Asociatia proprietarilor de paduri „Codrii Fagarasului” (administrarea padurilor 

din MVS) 

4. Asociatia Contrafort PRO KleinSchenk, Cincsor, 212, Parohia Evanghelica 

(promovarea intereselor si traditiilor culturale a minoritatii germane din MVS) 

5. Asociatia „Operation Village Roumaine” – Soars (asociatie pentru promovarea 

turismului in cooperare cu partener belgian) 
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F. Asociaţii locale: 

Grupurile de producatori in MVS  (site-ul MADR 1.10.2010) 

 

Grupul de recunoastre 

 

Sediul 

Nr. aviz de  

recunoastere  

Grupa de produse 

 pt. care s-a obtinut 

recunoasterea  

SC PRELUAREA, PRELUCRAREA, 

COMERCIALIZAREA  

CARTOFULUI ŢARA  

FĂGĂRAŞULUI SA 

Sat Draguş str. Morii  

nr. 49C, jud. Brasov  

51 

10.05.2007 

Cartofi 

SOCIETATEA AGRICOLĂ  

˝AGROLAND ˝ 

Comuna Viştea de 

Jos  

 str. Principala nr. 62 

jud. Braşov 

52 

11.05.2007 
Cartofi 

 

G. Altele asociatii /cooperative  precum şi domeniul de intervenţie a acestora şi influenţele 

asupra dezvoltării zonei MVS – sint in curs de organizare  cu sprijinul  GAL-MVS -vezi tabelul 

din Anexa I.1-11, de transformare a Grupurilor Initiativa Locala (GIL-urilor) in 

Asociatii/cooperative. Acestea vor permite structurarea societatii civile pe domenii de 

activitate sau profile profesionale si vor avea un rol important in dezvoltarea durabila a zonei. 

Ele vor constitui un partener activ pentru administratiile publice locale in vederea unei 

administrari eficiente si eficace a teritoriului MVS.  
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5.  Bilanţul politicilor întreprinse în teritoriu  

Prezentam mai jos citeva  proiecte finantate din fonduri europene si gestionate de primarii 

(fonduri SAPARD; fonduri ISPA) care au sprijinit implementarea unor politici publice definite 

de catre administratia locala din comunele MVS sau investitiile private: 

- Proiect aductiune apa in Soars, Barcut si Felmer (gestionat de primaria Beclean, ISPA) 

- Achizitie masini si utilaje agricole si 35 juninci (SC GUSUTRI, Dragus) 

- Infiintare plantatie pomicola in localitatea Cincu (SC NATURAL IMPEX) 

- Infiintare plantatie afini si capsuni la Vistea de Sus (SC LICINIU SRL) 

- Achizitii utilaje agricole pentru ferma mixta, specializata in cultura cartofului, Vistea de 

Jos, nr 403, VIGEROX TRANS SRL 

- Infiintarea unei plantatii de pomi fructiferi, arbusti fructiferi (afin) si capsuni - Venus 

Bioprod, Vistea de Sus 

- Constructie sera flori in comuna Vistea, sat Vistea de Sus, SC BELTECHI 

Aceste proiecte au constituit etapa de pionerat si de cistigare de bune practici care au 

incurajat potentialii beneficiari sa se pregateasca pentru PNDR.  

Mai jos sint prezentate citeva proiecte relevante pe PNDR din Microregiunea Valea Sambetei 

si gestionate atit de administartia publica locala de la nivelul comunelor microregiunii cit si de 

catre sectorul privat: 

Titlul Solicitant Judet Localitatea Valoare 

eligibila 

Valoare 

publica 

PNDR masura 313 c) si d)      

PROMOVAREA 

POTENTIALULUI 

TURISTIC ANTROPIC SI 

NATURAL DIN ZONA 

MUNTILOR 

FAGARAS- COMUNA 

DRAGUS 

COMUNA 

DRAGUS PRIN 

REPREZENTAN 

TUL SAU 

PRIMARUL 

 

BRASOV 

 

COM. 

DRAGUS, 

SAT DRAGUS 

460.266  460.266 

INFORMARE SI 

PROMOVARE 

TURISTICA LA SAMBATA 

DE 

SUS 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALA 

SAMBATA DE 

SUS 

BRASOV COM. 

SAMBATA 

DE SUS, SAT 

SAMBATA DE 

SUS 

403.573  403.573 

313 a) si b)      

CONSTRUIRE GREAVU CORNEL BRASOV BRASOV 427.899  299.529 
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PENSIUNE 

AGROTURISTICA IN 

SATUL DRAGUS 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALA 

 

 COM. 

DRAGUS, 

SAT DRAGUS 

PENSIUNE TURISTICA 

P+E+M 

 

ALEXANDRU 

MONICA 

NICOLETAINTREPRI

NDERE 

INDIVIDUALA 

BRASOV 

 

COM. 

SAMBATA 

DE SUS, SAT 

STATIUNEA 

CLIMATERICA 

1.050.231  525.115 

CONSTRUIRE 

PENSIUNE TURISTICAP+ 

E+M 

 

MIREA 

MARIANAINTREPRI

NDERE 

INDIVIDUALA 

BRASOV 

 

COM. 

SAMBATA 

DE SUS, SAT 

STATIUNEA 

CLIMATERICA 

1.658.666  829.333 

CONSTRUIRE 

PENSIUNE TURISTICA 

P+E+M 

S.C. TURISM 

MIRON S.R.L. 

 

BRASOV 

 

COM. 

SAMBATA 

DE SUS, SAT 

SAMBATA DE 

SUS 

1.719.981  859.990 

CONSTRUIRE 

PENSIUNE TURISTICA 

P+E+M 

 

S.C. PALERMO 

S.R.L. 

 

BRASOV 

 

COM. 

SAMBATA 

DE SUS, SAT 

SAMBATA DE 

SUS 

1.719.980  859.990 

PENSIUNE 

TURISTICADOUA 

CORPURI 

 

FLOREA MARIANA 

ELENAINTREPRIND

ERE 

INDIVIDUALA 

BRASOV 

 

COM. 

DRAGUS, 

SAT DRAGUS 

1.146.940  573.470 

CONSTRUIRE 

PENSIUNE TURISTICA 

RURALA IN 

LOCALITATEA 

VISTISOARA, COMUNA 

VISTEA, JUD BRASOV 

S.C. ALPII 

TRANSILVANIEI 

S.R.L. 

 

BRASOV 

 

COM. VISTEA, 

SAT 

VISTISOARA 

2.149.638  859.260 

PNDR 313 a) si b)      

 

CONSTRUIRE SI DOTARE 

PENSIUNE TURISTICA 

LISA INVESTMENT 

S.R.L. 

 

BRASOV 

 

COM. LISA, 

SAT 

LISA 

1.728.430  861.200 

PENSIUNE D+P+E+M, 

C.T.+FOSA SEPTICA 

(BAZIN 

VIDANJABIL) - 

FINALIZARE 

LUCRARI DE 

CONSTRUCTIE, DOTARE, 

ACTIVITATI 

SC INVEST NICODOR 

SRL 

 

BRASOV 

 

COM. 

SAMBATA DE 

SUS, SAT 

STATIUNEA 

CLIMATERICA 

801.032  400.000 
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RECREATIONALE 

 

FINALIZARE 

CONSTRUCTIE 

INCEPUTA, PENSIUNE 

TURISTICA RURALA, 

STATIUNEA SAMBATA, 

JUDETUL BRASOV 

S.C. COMPLEX 

SAMBATA S.R.L. 

 

BRASOV 

 

COM. 

SAMBATA DE 

SUS, SAT 

STATIUNEA 

CLIMATERICA 

1.699.779  849.889 

CONSTRUIRE PENSIUNE 

TURISTICA 

 

BRADUS INVEST 

S.R.L. 

 

BRASOV 

 

COM. LISA, 

SAT 

LISA 75 

1.728.430  861.200 

 

In listele  publicate de catre APDRP si MADR sint precizate si alte  proiecte selectate 

dar care nu au atins faza finala. Multe dintre acestea se integreaza in obiectivele din Planul de 

Dezvoltare Locala a MVS elaborat, chiar daca au fost initiate de investitori care au aflat 

tangential de existenta acestui plan. 

Acolo unde au aparut suprapuneri ( de exemplu  Centrele de Informare si Promovare 

Turistica implementate pe Masura 313 din PNDR), strategia a tinut cont de acest aspect si a 

propus proiecte complementare (vezi infrastructura mica), dar va sprijini integrarea acestor 

centre intr-o retea/asociatie in MVS sprijinita de GAL-MVS.  
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P A R T E A  a  I I -  a .  A N A L I Z A  S W O T  

p e n t r u  M i c r o r e g i u n e a  V a l e a  S a m b e t e i  p e  c e l e  4  d o m e n i i  p r o p u s e  d e  g h i d  

T E R I T O R I U L  

(caracteristici geografice – izolare – deservire – infrastructuri) 

(centre de interes –patrimoniu –cultură – mediu înconjurător) 

Analiza SWOT – CARACTERISTICI GEOGRAFICE- IZOLARE-DESERVIRE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- MVS se situeaza in centru-sudul Transilvaniei, strabatut de la est la 

vest de catre DN1 

- Diversitate de relief (munte- Muntii Fagarasului, cimpie-podis, dealuri, 

ape curgatoare – Raul Olt, raurile de munte, lacuri, paduri)  

- Spectaculozitatea şi diversitatea potenţialului turistic natural. 

- Diversitate floristica si faunistica in toate zonele, atit in paduri cit si in 

ape; pajisti valoroase 

- Situri Natura 2000 relevante pentru Romania, care incep sa fie 

administrate rational 

- Perspectiva autostrazii Transilvania prin nord-vestul MVS 

- Lipsa unor rezerve minerale relevante (in afara de materiale de 

constructii – nisip, pietris). 

- Intirzieri mari in instalarea administratorilor de zone protejate 

- Neglijarea magistralei feroviare Brasov-Sibiu ca axa de transport 

principala in MVS ;  

- Intirzierea constructiei autostrazii Transilvania 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- Valorificarea potentialului in special prin turism: montan, cultural si 

agro-turism pe fonduri europene 

- Sufocarea unor zone si ape curgatoare in lipsa unor sisteme ecologice 

adecvate si a lipsei de educatie 
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- Exploatarea rationala a resurselor zonei in prin proiecte care sa 

impuna dezvoltarea durabila, aproape toata suprafata MVS coincide cu 

situri Natura 2000 

 

 

Analiza SWOT– INFRASTRUCTURI: URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Existenţa citeva planuri urbanistice generale aprobate pentru 

localitati din MVS 

- Exista  baze sportive si citeva evenimente sportive 

- Lipsa planuri urbanistice generale aprobate pentru localitati din MVS 

- Infrastructura in asistenţă sanitară, sistem sănătate precara; existenţa 

unor servicii specifice dar dotarea este uneori precara (echipamente, 

resurse umane) 

- Lipsa serviciilor de asigurare cu apa si de canalizare in multe dintre 

satele zonei MVS 

- Intreruperi frecvente in anumite zone in  asigurarea permanente a 

energiei electrice si/sau iluminatului public 

- Neglijarea bazei sportive existente simultan cu degradarea 

accentuata a acesteia (costuri de refacere mari in prezent) 

- retele TV acoperire partiala si implicare subiectiva a mass media în 

semnalizarea şi rezolvarea problemelor comunitătilor zonei; trebuie 

urmarite toate posturile ca sa ai un punct de vedere echilibrat 
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OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- Actualizarea planurilor urbanistice generale (PUG) ale localităţilor din 

MVS, cu definirea perimetrelor în sistem GPS si elaborarea unui Plan de 

Amenajare a Teritoiului MVS 

- Instalarea pe alocuri a haosului in tranzactiile imobiliare (teren, 

cladiri) 

 

Analiza SWOT– INFRASTRUCTURI:  CĂI  DE COMUNICAŢII 

 

 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

-MVS este strabatuta de cai de comunicaţii rutiere şi feroviare 

importante (DN1: Fagaras-Ucea, Calea ferata Brasov-Sibiu); 

- existenta unor retele de comunicatii la nivel bun 

 

-starea depreciată a unor drumuri judeţene şi comunale 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

-accesarea de fonduri europene pentru reabilitarea şi modernizarea 

căilor de comunicaţii  

-construirea autostrăzii Braşov-Borş  care trece prin MVS (Comuna 

Soars)  

-riscul ca o parte din drumurile comunale sa rămană nemodernizate 

din cauza posibilităţilor financiare reduse ale comunităţilor rurale. 
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Analiza SWOT– INFRASTRUCTURI:  REŢELE TEHNICO-EDILITARE (ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE) 

 

 

Analiza SWOT – CENTRE DE INTERES 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Zonele turistice Sambata de Sus, Breaza, Vistea si Ucea 

- Manastirea Brancoveanu – Sambata de Sus 

- Herghelia de cai lipitani – Sambata de Jos 

- Lipsa unei viziune urbanistice si de amenajarea teritoriului in aceste 

zone turistice (constructii abuzive, neglijarea arhitecturii traditionale) 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- In MVS nu mai există la această dată zone de locuinţe 

nealimentate cu energie electrică, situate în intravilanul 

localităţilor şi care să îndeplinească următoarele condiţii: 

caracterul permanent al locuinţei, legalitatea construcţiei şi 

existenţa unei documentaţii de urbanism. 

-numărul mare de locallităţi din  MVS racordate la reţelele de gaze 

-Unele investiţii privind înfiinţarea de noi distribuţii de gaze naturale în 

localităţi din MVS trenează de  mulţi ani  din lipsa fondurilor necesare 

pentru finalizarea lor. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

-Extinderea şi modernizarea reţelelor  de energie electrică  şi gaze 

naturale existente prin atragerea de fonduri euroepene de dezvoltare.  

-riscul ca preţul gazului metan să crească foarte mult astfel încat mulţi 

consumatori casnici şi chiar agenţi economici (dupa investitii mari) să 

renunţe la folosirea gazului metan şi să treacă la alte forme de încălzire.  
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- Situl ROSPA Avrig-Scorei-Fagaras ( coexista cu salba de lacuri-

amenajari hidrotehnice), sit Piemont si sit Muntii Fagaras 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

-  Disponibilitatea fondurilor europene pentru proiecte care sa 

consolideze aceste centre de interes (vezi deja Castelul 

Brincovenesc de la Sambata de Sus) pentru o dezvoltare durabila 

bazata pe cooperarea actorilor interesati cu administratorii de 

situri protejate 

- Dezvoltarea necontrolata a acestor zone cu infrastructura turistica 

dezvoltata,  care vor avea un impact negativ asupra mediului  

- Lipsa controalelor institutiilor abilitate ale statului la nivel judetean sau 

central 

 

Analiza SWOT – PATRIMONIU:  PATRIMONIUL FIZIC si ARHITECTURAL 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

-diversitate de relief (munte, cimpie-podis, dealuri, ape curgatoare, 

lacuri, paduri) si obiective turistice.  

-spectaculozitatea şi diversitatea potenţialului turistic natural. 

- patrimoniul cultural-istoric al MVS, alcătuit din obiective cu certă 

valoare turistică: monumente istorice şi de artă medievală, tradiţii şi 

obiceiuri ale diferitelor naţionalităţi, structuri săteşti istorice bine 

păstrate, urme din istoria Transilvaniei: manastiri, biserici, muzee. 

- patrimoniul arhitectural  contine elemente de valoare ( vezi lista 

monumentelor istorice) 

-starea de conservare a unor obiective protejate  este foarte gravă 
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A n a l i z a  S W O T -  C U L T U R A  

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- exista nuclee de cultura traditionala in citeva comune dar baza 

materiala nu e corespunzatoare 

- exista inca “persoane depozitare de elemente de cultura 

traditionala” 

- exista preocupare din partea unor primari/consilii locale 

pentru asigurarea unei agende cu evenimente culturale 

- exista personalitati culturale sau revolutionare (post-mortem 

Octavian Paler, Ioan Ogoranu) 

- nivelul scazut de integrare social/ cultural (nivel redus de 

pastrare a tradiţiilor din cauza migratiei populatiei, impactului 

audio- vizualului, comunicare insuficientă între generatii) 

- funcţionalitate redusa a asezamintelor culturale (camine culturale, 

biblioteci) 

- lipsa unor centre culturale multifunctionale 

- promovare, interactivitate  si cunoastere insuficienta la nivel local, 

a cetateanului MVS a istoriei si valorilor locale 

- integrarea incipientă a siturilor istorice, culturale, religioase în 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

-Posibilitatea accesării de fonduri europene pentru reabilitarea 

siturilor aflate într-o stare avansată de degradare 

-Riscul de degradare iremediabilă a unor monumente istorice în cazul în 

care nu se fac intervenţii de urgenţă. 

-Riscul anihilării valorii istorice, arhitecturale şi ambientale a 

obiectivelor protejate prin folosirea unor materiale necorespunzătoare în 

cazul reabilitării lor, distrugand astfel substanţa originară 

-tendinţa ca falsul istoric şi kitsch-ul să ia locul valorilor autentice 
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- exista preocupari din partea comunitatilor locale  pentru 

conservarea traditiilor locale  

- exista evenimente culturale de nivel de comune (ex. Zilele 

Dragusului, Vistea, Beclean)                            

- implicarea C. J. C. P. C. T Brasov in conservarea culturii 

traditionale autentice in toate zona etnofolclorica a 

Microregiunii Valea Sambetei 

 

circuitul turistic 

- scaderea  interesului populatiei fata de evenimentele culturale 

autentice. 

- lipsa de cinematografe/cluburi de film  care sa promoveze filme, 

in special filme de arta si chiar filmele romanesti care au cistigat 

premii internatioanale. 

- lipsa  unor cluburi culturale de zi pentru tineri, femei (pastrarea 

unor traditii – sezatorile) sau persoane in virsta pentru 

completarea educatiei culturale si transferul de la “persoane 

depozitare de elemente de cultura traditionala” la tineri inainte de 

disparitia acestora 

 

OPORTUNITATI  AMENINTARI 

- creşterea interesului la nivel judetean, naţional si european 

pentru elementele culturale – istorice ale zonei, având ca efect 

repunerea în valoare a monumentelor istorice, evenimentelor 

tradiţionale si a valorilor locale; oportunitate de valorificare 

- programe de finantare interna si externa (fondurile europene 

si programele Ministerului Culturii) 

- oportunitati de cooperare cu polii apropiati Fagaras, Sibiu, 

- concurenţa din ce în ce mai puternică a zonelor si judetelor vecine 

la investiţii culturale şi în domeniul social ( ex.  Avrig si Sibiu- 

2007 Capitală culturală europeană);  

- ocuparea si sufocarea treptata a spatiului culturii traditionale de 

catre elementele moderne, fapt ce poate duce la pierderea 

completa a traditiilor si estomparea identitatii culturale. 

- promovarea culturii strazii si de bar in detrimentul culturii 
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Brasov  

 

 

autentice. 

- promovarea nonvalorilor (manele, kitch-uri...etc) in detrimentul 

culturii autentice. 

procesul de migratie a populatiei de la sat la oras si de la oras in 

strainatate, fapt ce duce la pierderea  unei verigi importante in 

transmiterea valorilor traditionale. 

 

Analiza SWOT – MEDIUL INCONJURATOR- PROTECTIA MEDIULUI 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

-inexistenţa unor surse industriale de poluare majore, face ca 

teritoriul MVS in zona colinara în general, să fie slab sau deloc poluat. 

-presiune antropică tolerabilă asupra mediului. 

- lipsa practicilor agricole poluante (aplicarea de îngrăşăminte, 

ierbicide) in anumite zone 

 

-arealul din jurul Fagaras relevă o poluare a solului şi apelor prin noxe 

industriale şi deversări menajere. 

-inexistenţa unei gestiuni centralizate a deşeurilor 

din regiune. 

-majoritatea gospodăriilor in satele din MVS fara sistem de canaliozare 

sint  fără fose septice (poluare ape curgatoare inclusiv Oltul) 

-gestiune tradiţională a deşeurilor menajere şi zootehnice din gospodării. 

- depozite de deşeuri neamenajate adecvat, 

- existenta poluare aer si vegetatie de la industria chimica din Or. Victoria 

- poluarea fonica in apropierea Poligonului Cincu 
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- lipsa proiectelor pilot/model care sa dea incredere cetatenilor sa 

apeleze si la alte surse de energie verde 

- lipsa de cunoastere a cetatenilor privind gestionarea duraabila a 

padurilor, pasunilor 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

-accesarea fondurilor europene pentru protectia mediului 

- atragerea de investitori interesati de protectia mediului 

-cadrul legislativ aproape complet adus la nivelul UE 

 

- deprecierea ireversibila a habitatelor incluse in lista siturilor Natura 

2000 din MVS ( vezi lista) 

- o administrare defectuoasa a siturilor din zona   
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A N A L I Z A  S W O T  

p e n t r u  M i c r o r e g i u n e a  V a l e a  S a m b e t e i  p e  c e l e  4  d o m e n i i  p r o p u s e  d e  g h i d  

P O P U L A T I A  

(demografie – populaţia activă – îmbătrânire – nivel de instruire – cunoştinţe şi competenţe specifice teritoriului) 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

1. Demografie: 

- tendinta de crestere a duratei medii de viata  

- cresterea numarului celor reveniti din mediul urban in  mediul 

rural  (persoane cu cunostinte si competennte specifice industriei 

si serviciilor urbane) 

- cresterea numarului celor care se intorc dupa migararea in tarile 

UE (persoane cu ceva capital, cunostinte si competennte specifice 

unor profesii oportune in zona : turism, servicii catre populatie 

etc) 

- intoarcerea din tari occidentale a unor tineri cu capital si 

experienta cistigata in domeniu agricol 

 

2. Populatia activa: 

- existenta serviciilor publice specializate oferite de AJOFM 

1. Demografie: 

- autoritatile  locale nu urmaresc sistematic dinamica demografica 

(natalitatea, mortalitatea, minoritati, numarul  populatiei etc) 

- autoritatile  locale nu urmaresc  sistematic migratia populatiei/fortei de 

munca (necunoasterea precisa a raportului emigrare-revenire in zona) 

- scaderea prin emigrare a numarului de persoane competente necesare 

dezvoltarii zonei pe domenii de baza (meserii in constructii, profesii 

ingineresti, ocupatii specifice turismului etc) 

- scaderea numarului populatiei la nivelul zonei MVS 

- sporul natural negativ  şi tendinta de imbatranire a populatiei 

- scaderea capacitatii de pastrare si revigorare a traditiilor populare prin 

disparitia depozitarilor de cunostinte si competente specifice 

2. Populatia activa:  

- lipsa de evaluare a populatiei active (educatie, productivitate etc) la 
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pentru urmarirea si cunoasterea situatiei somerilor in plata  

- ponderea mare a populaţiei active raportat la populaţia zonei 

ocupata in agricultura (zona colinara) 

- exista inca forţa de muncă calificată in diferite ocupatii 

- existenţa unor institutii specializate de reconversie profesională 

la nivelul judetului care ofera programe de formare profesionala 

accesibile populatiei din MVS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nivel de fiecare comunitate din zona MVS 

- scaderea raportului dintre populatia activă si numarul  total al 

populatiei, datorat imbatranirii populatiei si emigrarii tinerilor si acelor 

cu competente cerute de piata din UE 

 

 

 

 

- nu se cunoaste cu precizie situatia somerilor iesiti din plata  

- exista un dezechilibru legat de incidenta cazurilor de somaj in statistica 

dupa nivelul studiilor si gen; 

- migraţie in curs a forţei de muncă calificate în străinătate 

-  neconcordanţă între nevoile pieţei de muncă şi calificările existente 

- mentalitate şi percepţie învechită faţă de reconversia profesională 

- interes scăzut faţă de ocuparea unui loc de muncă în randul persoanelor 

neocupate 

- ponderea mare a forţei de muncă calificată pentru acele ramuri ale 

industriei care au cazut (industria chimica Fagaras si Or. Victoria) 

- lipsa unor servicii de formare si reconversie profesionala in MVS, 

aproape de beneficiary 
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3. Imbatrinire 

- procesul de imbatrinire este usor incetinit in ultimii ani de 

revenirea unor familii de tineri din mediul urban sau din tarile 

unde au plecat sa munceasca (Italia , Spania etc.) 

- existenta unor persoane in virsta pastratoare a unor valori 

intangibile (cunostinte, competente, abilitati care tin de traditii 

culturale si mestesuguri) 

 

4. Nivelul de instruire: 

-  există preocupari de organizare a unor programe de formare 

profesionala  pentru diferite ocupatii  agricole si non-agricole  

(dotări, infrastructura, facilitati,  personal calificat-  Colegiul  

Senchea din Fagaras)  

- existenta unui corp de specialisti in domeniile prioritare de 

dezvoltare rurala  a MVS 

- experienta pilot de a creste nivel de instruire printr-un club 

cultural de zi pentru elevi si tineri  

- existenta unor incercari de “scoala dupa scoala” ( ramase la 

nivel de concept) 

 

3. Imbatrinre 

- scaderea natalitatii 

- migrarea unei parti din tineri in tari occidentale continua 

-imbatrinirea proprietarilor/liderilor de ferme agricole  

 

 

 

 

4. Nivelul de instruire: 

- dezechilibre privind asigurarea de sanse egale pentru toti copii (vezi 

mai ales rromii) 

- adaptabilitate insuficienta la cerintele pietei muncii 

- fluctuatie mare a cadrelor didactice  in mediul rural 

- o parte din baza materială invechita mai ales (numar redus de sali de 

sport, laboratoare de informatica etc.) 

- lipsa sau ineficienta   programelor de integrare a copiilor cu nevoi 

speciale recuperabili 

- dezvoltarea insuficienta a invatamantului particular la nivelul MVS 

- insuficienta  derularii programelor prelungite la nivel prescolar si 
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primar; scoala dupa scoala 

- nivel perfectibil al asigurarii securitatii elevilor si cadrelor didactice  in 

perimetrul unitatilor de invatamant 

- insuficienta consilierii psiho- pedagogice la nivel de zona MVS 

- activitate scazuta in biblioteci cu o dotare deficitara 

- lipsa unor “centre”/proiecte care sa permita consilierea si incurajarea 

copiilor si tinerilor de a ramine la sat (exemplu: ferme didactice) 

- lipsa servicii in domeniul instruirii adultilor in MVS 

- lipsa mijloacelor de recreere, lipsa centrelor culturale cu implicare 

sistematica a copiilor/elevilor si tinerilor 

- procent scazut de locuitori absolventi de invatamant superior din 

totalul persoanelor  

- lipsa unui sistem partenerial cu instituţiile de învăţământ superior 

fagarasene si braşovene 

- lipsa in apropiere a unor servicii permanente de pregătire în meserii 

din domeniul turismului 

- lipsa de servicii în pregătirea antreprenorială la nivel de zona MVS 

- utilizarea neadecvata a specialistilor datorita “caderii” unor domenii de 

activitate si nereorientarii investitotilor pentru a utiliza cunoasterea 

acestor specialisti intr-o maniera eficienta 
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5. Cunostinte si competente profesionale specifice 

teritoriului 

- existenta unor persoane (barbati si femei) depozitari ai unor 

cunostinte informale mai ales legate de cultura traditionala  si 

mestesuguri 

- existenta specialistilor din domeniul agricol, silvic si al 

industriei alimentare la un nivel minim pentru nevoile actuale 

din  zona MVS 

 

 

 

 

6. Asistenta sociala: 

- existenta la nivel de primarie  a unor responsabili de asistenta 

sociala 

- existenta unui oficiu al AJOFM in Fagaras 

- existenta unor persoane calificate printre cei reveniti din occident, 

cu ceva capital, competente si experienta pentru servicii sociale 

private 

 

5. Cunostinte si competente profesionale specifice teritoriului 

- nivel nesatisfactor  de pregatire a fermierilor, a proprietarilor si 

lucratorilor din silvicultura in domeniile necesare unei agriculturi si 

silviculturi moderne  (managementul exploatatiei agricole, contabilitatea 

fermei, agricultura ecologica, gestionarea durabila a terenurilordurilor si 

padurilor,  protectia mediului- aplicarea de tehnologii si practici 

prietenoase mediului, utilizarea energiei regenerabile) 

- nu exista resurse umane calificate  si dedicate în numar suficient 

(asistenti sociali in sistem) 

- lipsa personalului specializat pentru desfăşurarea activităţilor în 

domeniul persoanele cu handicap, vârstnici, persoane aflate în situatii de 

risc 

6. Asistenta sociala: 

-  subfinantare si  functionalitate redusa la nivel MVS 

-  insuficienta identificare a nevoilor de la nivelul comunitatilor MVS 

-  exista grupuri tinta neacoperite cu servicii sociale (minorii cu nevoi 

speciale cu apartinatori, adultii cu dizabilitati, tinerii de peste 18 ani iesiti 

din centrele de plasament, persoane in varsta) sau acoperite insuficient 

- nu exista resurse umane calificate  si dedicate în numar suficient 

(asistenti sociali in sistem) 



 

113 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- colaborare insuficienta intre serviciile sociale si ONG-uri (lipsa unui 

sistem partenerial  in primul rind datorat inexistentei ong-urilor de 

profil) 

- estimări neefectuate privind potentialii beneficiari (vârstnici, persoane 

singure sau in situatii de risc ) 

- nu exista informare si promovare referitoare la drepturile persoanelor 

cu nevoi speciale  

- probleme referitoare la facilitarea accesului persoanelor cu handicap in 

institutii si mijloace de transport ; 

- servicii alternative foarte puţin dezvoltate, nediversificate, neadaptate 

la nevoile comunităţii; 

- insuficienta capacitatea organizatorică la nivelul comunităţilor locale 

pentru rezolvarea problemelor 

- lipsa unui flux informational continuu inspre/ dinspre institutii si 

beneficiari , nivel scăzut al gestionării informaţiei de interes comunitar, 

transparenţă redusă, inexistenţa unei reţele informatice care să 

centralizeze această informaţie (vezi propunere proiect) 

- autorităţile publice locale puţin pregătite pentru a organiza serviciile 

sociale în vederea soluţionării problematicilor actuale (lipsa resurselor 

financiare, umane, logistice); 
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- experienţă scazuta în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap, 

vârstnicilor, persoanelor aflate în nevoi, familiilor în dificultate; 

- domeniu de activitate care solicită/implică foarte mult angajaţii 

/specialiştii pentru care trebuie creat un sistem de selectie, motivare 

resursele financiare insuficiente in bugetul local al primariilor; 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

- integrarea europeană  înseamnă şi obligativitatea alinierii la 

standarde sociale europene 

- finanţarea prin fonduri  europene pot reprezenta sursa susţinerii 

proiectelor  sociale si culturale prioritare  

- creşterea implicarii la nivel social mai ales din partea tinerilor, 

prin incidenţa noilor tehnologii (IT, Internet în special) apar 

resurse suplimentare pentru comunicaren si schimb de experienta  

- legislaţia actuală care implică si va implica direct şi activ 

comunităţile locale 

- alte programe de finantare externa pentru persoane cu handicap, 

adulţi şi tineri;  

- crearea unei  gamei de servicii sociale specializate in cadrul 

legislatiei actuale, în funcţie de nevoile beneficiarilor (centre 

rezidentiale, centre de zi, camine pentru persoane varstnice, case 

- criza financiara, economica si mai nou sociala la nivelul tarii 

- lipsa unor programe de sprijin ar putea duce la izolarea unor grupuri de 

populaţie dezavantajate (asistenţă socială) 

- legislaţie fără norme de aplicare şi care stabileşte responsabilităţi 

ambigue  

- costuri mari si rezistenta la schimbare din partea sistemului existent  

- dependenţa directă a MVS de dezvoltarea economică a judeţului  (aflată 

într-un moment de criza în prezent) 

- persoane in virsta şi tineri cu handicap sever instituţionalizaţi in centre 

din alte zone sau judete lipsind zona de avantajele economice si sociale 

daca ar exista alternative in MVS; 

- legislaţia ce nu defineşte clar beneficiarul de servicii sociale şi criteriile 

de incadrare ale acestuia; 

- atitudinea negativă a comunităţilor locale faţă de persoanele cu 
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de tip familial) ; 

- incurajarea parteneriatelor  public – privat in vederea infiintarii 

de servicii alternative; 

- elaborarea de programe la nivel zonal in vederea pregătirii 

personalului de specialitate; 

- posibilitatea accesări de fonduri europene pentru agenţii 

economici care angajează forţă de muncă si/sau pentru 

pregatire/reconversie profesionala 

 

 

 

 

 

 

 

handicap; 

- migrarea personalului de specialitate in tari din UE datorita conditiilor 

de lucru ( stres, insuficient motivat material, legislatie vicioasa); 

- scaderea continua a finanţării alocate la nivel judetean si central faţă de  

nevoi 

- scaderea populatiei scolare avand ca efect comasarea sau desfiintarea 

unor unitati scolare  

- mentinerea decalajelor intre performantele elevilor din mediul rural 

fata de mediul urban  

- migrarea pentru ciclul gimnazial a elevilor de la sat la orasele apropiate 

(mai ales Fagaras) 

- legislatia in domeniu  in continua modificare 

- atractia continua piaţei UE a muncii mai ales pentru persoane cu 

calificare de turism, servicii, asistenta sociala etc 

-  atractia forţei de muncă înspre zone mai puţin dezvoltate unde încep sa 

apară  oportunităţi de dezvoltare şi implicit   crearea de locuri de 

muncă. 
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A N A L I Z A  S W O T  

p e n t r u  M i c r o r e g i u n e a  V a l e a  S a m b e t e i  p e  c e l e  4  d o m e n i i  p r o p u s e  d e  g h i d  

ACTIVITATI ECONOMICE 

(sector primar - secundar - terţiar – servicii – turism) 
NOTA: In documentatia PDL-MVS s-au utilizat urmatoarele definitii larg accepate, domeniile subliniate fiind analizate: 

1. sectorul primar (P), care cuprinde agricultura, silvicultura, pescuitul si industria extractiva; 
2. sectorul secundar (S), care cuprinde ramurile prelucratoare ale industriei si constructiile; 

3. sectorul tertiar (T), care cuprinde transporturile si telecomunicatiile, comertul, turismul, finantele si  serviciile. 

Analiza SWOT – SECTOR PRIMAR: agricultura si silvicultura  

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

1. Condiţii pedoclimatice favorabile există pentru cel puţin 4 culturi 

(cartofi, sfeclă de zahăr, cereale: grâu , plante furajere) 

2.Condiţii favorabile pentru dezvoltarea zootehniei (bovine, ovine, 

porcine, păsări, cabaline) 

3. Asociaţia ale producătorilor de cartofi Tara Fagarasului (grup pilot 

exemplu de bune practici in MVS) 

4. Incarcaturi mici ale suprafeţelor agricole pe  utilaje 

5. Resurse forestiere constituite din păduri de brad (la munte) si 

foioase (piemont si in zona colinara) cu o consistenţă şi conformaţie 

favorabilă. 

6. Produse secundare (ciuperci, fructe de pădure, vânat) 

1. Tehnica agricolă învechită (utilaje şi mijloace de depozitare a recoltei) 

2. Sistemul de finanţare a agriculturii este greu de accesat 

3. Lipsa titlurilor de proprietate  

4. Sistem de valorificare tradiţional – depăşit – fără contracte pe produs, 

lipsa unei burse agricole in zona 

5. Mărimea exploataţiilor este de dimensiuni mici 

6. Lipsa de pregătire profesională avansata a micilor fermieri care 

cultivă pământul sau cresc animale 

7. Îmbătrânirea forţei de muncă în domeniu 

8. Industria de prelucrare a produselor agricole din MVS nu acoperă 

materiile prime produse in zona de catre micii producatori 
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9. Suprafete mari de teren necultivate sau cultivate necorespunzator 

10. Exploatarea nerationala a padurilor prin taieri necontrolat 

11. Lipsa de competente a celor implicati in gestionarea padurilor 

(proprietari, lucratori privati etc) intr-o maniera durabila 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

1. Lucrări agro – pedo - ameliorative la solurile existente 

2. Fonduri europene (FEADR) si nationale  în retehnologizarea 

agriculturii: maşini şi utilaje agricole pentru culturile de câmp şi 

zootehnie şi în depozitele de produse agricole 

3. Organizarea unor retele/filiere productie-depozitare-desfacere 

4. Finanţarea de industrii prelucrătoare care nu există în prezent  

5. Organizarea de cursuri de instruire intensivă pentru producatorii 

agricoli 

6. Cresterea preturilor in viitor a produselor agricole pe piata 

internationala 

7. Cererea crescândă pentru produse alimentare ecologice 

8. Posibilitatea înfiinţării unor IMM-uri pentru prelucrarea pe plan 

local a produselor lemnoase şi agricole. 

9. Dezvoltarea turismului determină creşterea cererii de produse 

agricole şi valorificarea lor eficientă pe plan local. 

1. Extinderea fenomenului de depopulare a unor teritorii agricole 

2. Pierderea din cultură a unor plante tradiţionale (sfeclă de zahăr,  in, 

cinepa) 

3. Pierderea unor specii de animale (vezi bivolul)  

4. Lipsa de facilităţi în obţinerea de credite de producţie şi investiţii 

5. Reducerea şi deprecierea potenţialului agricol şi forestier. 

6. Menţinerea agriculturii în sfera subzistenţei fara ajutor din exterior 

7. Productivitatea redusă a muncii în agricultură 

8. Creşterea dependenţei de produsele agricole din afara zonei 

9. Scăderea eficienţei valorificării produselor secundare datorita 

restringerii pietei 

10. Amenintarea supermarket-urilor aparute in Fagaras si care desfac 

legume, fructe si alte produse alimentare din import 
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Analiza SWOT – SECTOR SECUNDAR: INDUSTRIA SI CONSTRUCTII 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

1. Industria alimentară este bine reprezentată la nivelul zonei prin  

agenţi economici importanti  (Carmolimp-produse de carne si lactate, 

Gouda-produse lactate etc) 

2. Existenta de materii prime si materiale locale si pentru alte ramuri 

industriale si pentru constructii 

3. Numeroase depozite cu vinzare de materiale si obiecte pentru 

amenajarea constructiilor (case familiale, pensiuni etc) 

1. Bază antreprenorială insuficient dezvoltată. 

2.Lipsa capitalului pentru retehnologizare 

3. Ramuri industriale cu valoare adăugată mare prea putin reprezentate 

(telecomunicaţii, IT) 

4. Lipsa industriei care sa prelucreze si alte materii prime specifice 

sectorului primar din zona (lemn, fibre etc.) 

5. Nerespectarea de multe ori a regulilor din arhitectura si constructii 

industriale in anumite zone 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

-Accesarea fondurilor europene (masura 312) 

- Atragerea de investitori strategici  

- Criza economica, financiara si sociala 

- Lipsa pieţelor de desfacere   

 

 

Analiza SWOT – SECTOR TERTIAR: TURISM SI SERVICII 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

1.Diversitate de relief (munte, cimpie-podis, dealuri, ape curgatoare, 

lacuri, paduri) si obiective turistice.  

2.Spectaculozitatea şi diversitatea potenţialului turistic natural. 

1.Procentul scăzut de acoperire  al capacităţilor de cazare în extrasezon 

 2.Lipsa de functionalitate a centrelor de informare turistică 

3. Prezenţa scăzută a operatorilor din turism din MVS la targurile 
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3.Patrimoniul cultural-istoric al MVS, alcătuit din obiective cu certă 

valoare turistică: monumente istorice şi de artă medievală, tradiţii şi 

obiceiuri ale diferitelor naţionalităţi, structuri săteşti istorice bine 

păstrate, urme din istoria Transilvaniei: manastiri, biserici, muzee. 

4.Posibilititati diverse de cazare la preturi competitive 

5.Capacitate de cazare care  poate fi utilizată în toate anotimpurile 

6. Potential pentru amenajari specifice practicarii sporturilor de iarnă. 

7. Existenta centrelor de informare turistica (majoritatea abia date in 

functiune) 

8. Exista unele locatii 

 

naţionale şi  internaţionale  

4. Utilizare scazuta a oportunitatilor  de pregătire în domeniul turismului 

si serviciilor 

4. Lipsa strategii integrate în ce priveşte promovarea turismului in MVS, 

acesta realizandu-se haotic, în virtutea faimei  deţinute de unele zone 

turistice: Zona turistica Sambata  

5. Lipsa unor studii de marketing specifice zonelor turistice din MVS 

pentru dezvoltarea turismului pe principii de calitate, competitivitate şi 

rentabilitate şi respectarea  reglementărilor în domeniul protecţiei 

mediului 

6. Lipsa serviciilor de urgenţă specializate în zonele turisitice (ambulanţă, 

pompieri) si chiar de tip medic de familie 

7. Gradul scăzut de acoperire al standardelor de calitate si mediu a 

serviciilor în turism 

8. Lipsa serviciilor care tin de igiena populatie deci inclusiv a turistilor 

din zona 

9. Lipsa serviciilor pentru populatie cum ar fi: servicii de croitorie, 

frizerie, cizmarie; servicii de conectare si difuzare internet; servicii de 

mecanizare, protectie fitosanitara, însamântare artificiala a animalelor; 

servicii reparatii masini, unelte si obiecte  
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OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

1. Infiinţarea asociatiei pentru turism durabil Tara Fagarasului cu 

finantare de la Guvern (studiu de fezabilitate, plan de marketing, 

strategie de dezvoltare) 

2. Înfiinţarea a Centrelor de Informare si Promovare a Turismului in 

MVS  cu fonduri europene 

3.Reabiltarea monumentelor şi si a unor situri istorice din MVS ( vezi 

Castelul Brancovenesc din Sambata de Sus) 

4. Dezvoltarea agroturismului pe masura 313 PNDR 

1.Supraaglomerarea zonelor turistice din MVS prin construcţii de 

pensiuni, vile, hoteluri fără asigurarea infrastructurii necesare 

funcţionării lor în condiţii optime (drumuri, apă, canalizare, gaze 

naturale, energie electrică) în concordanţă cu planurile urbanistice în 

vigoare 

2.Declinul  „natural” sau fortat de catre om al bazei de resurse culturale şi 

naturale  care ar trebui sa fie atractii turistice (poluare si distrugere 

mediu, degradare imobile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

121 
 

A N A L I Z A  S W O T  

p e n t r u  M i c r o r e g i u n e a  V a l e a  S a m b e t e i  p e  c e l e  4  d o m e n i i  p r o p u s e  d e  g h i d  

ORGANIZAREA SOCIALA SI INSTITUTIONALA 

(activităţi asociative – ONG – organizare instituţională) 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- functioneaza unele “societati de intrajutorare” pentru a asigura 

sprijinul celor aflati in mijlocul unui eveniment familial 

deosebit; 

- existenta din decembrie 2006 a Asociatiei Grupul de Actiune 

Locala – Microregiunea Valea Sambetei ca nucleu integrator cu 

misiune de animare-antrenare care va incercastructura 

societatea civila 

- inceput de implicare a autoritatilor locale in structurarea 

societatii civile (colaborare, inchiriere spatii etc) 

 

 

 

 

 

 

- lipsa  de ONG-uri, implicate în diverse domenii sociale (asistenţă 

socială,  dezvoltare economică,  ecologic, educatie, cultural, 

tineret, cu caracter religios, civic, profesional etc) care sa aiba 

impact  la nivel local 

- nivel redus al implicării cetăţenilor în problemele comunităţii, a 

simtului civic, a voluntariatului  şi a  solidarităţii în comunitate 

- lipsa unei asociatii a ONG-urilor pentru a evita in viitor 

suprapuneri de proiecte, sectoare neacoperite (exista nevoi dar nu 

exista preocupari) 

- dialog si colaborare fragile  între administraţia publica locală şi 

ONG-uri în identificarea nevoilor la nivelul comunităţii şi 

formulare de măsuri şi  proiecte locale si la nivelul Microregiunii 

(GAL-MVS poate fi o solutie) 

- imagine confuza adespre locul si rolul ONG-urilor în conştiinţa 

comunităţii 
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- lipsa altor institutii in afara celor care apartin administratiei 

publice locale 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

- existenta fondurilor europene care vor permite structurarea 

societatii civile cu sprijinul GAL-MVS sau prin initierea unor 

proiecte pe POSDRU care vor pemite transformarea unor 

grupuri de initiativa locala in asociatii si intreprinderi sociale 

 

- migratia tinerilor si specialistilor care pot crea grupuri de 

initiativa si actiune pentru a deveni parteneri ai institutiilor (mai 

ales ai  administratiei publice locale) 
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PARTEA A – III - A:  PRIORITĂŢI 

 

“Dezvoltarea rurala durabilă intr-o zona cu vechi traditii” – MVS, slogan atit 

Viziunea de dezvoltare cit si pentru misiunea GAL-MVS inseamna dezvoltare 

economica corelata cu valorificarea rationala si superioarea a resurselor locale in 

anumite sectoare prioritare, corelata cu suportabilitatea sociala, cu revigorarea 

traditiilor culturale si cu grija fata de mediu.  

Orice dezvoltare economico-sociala se bazează pe resurse naturale, materiale, financiare, 

umane, informationale, iar dacă resursele nu sunt folosite raţional şi nu există o gândire pe 

termen lung în sensul stimularii permanente a inovaţiei in utilizarea eficienta a acestora, 

economia unei comunitati nu se mai poate dezvolta, serviciile sociale au de suferit si mediul 

inconjurator se degradeaza treptat. Pe de alta parte, dezvoltarea economica, sociala, culturala 

si protectia mediului au nevoie de un plan de dezvoltare coerent si institutii functionale si 

eficiente,  iar GAL-MVS se declara a avea misiunea de catalizator-animator pentru dezvoltarea 

rurala durabila a MVS.  

In procesul de elaborare a Planului de Dezvoltare Locala al Microregiunii Valea 

Sambetei s-au parcurs doua subprocese paralele, complet sincronizate: 

- primul subproces, in care echipa de specialisti a achizitionat, etapa cu etapa, conform unei 

metodologii pregatita in prealabil, date si informatii conform cerintelor ghidului de selctie a 

GAL-urilor; 

- al doilea subproces interactiv de consultare participativa a unui numar important de 

persoane resursa,  in cadrul caruia, in baza informarii, a chestionarelor si fiselor de evaluare,a 

discutiilor pe comunitati (cele 9 comune), de grup si pe teme/domenii (economic, social, cultural 

si protectia mediului), s-au selectat si validat componentele de baza ale strategiei de dezvoltare 

locala.  

Procesul de elaborare a strategiei a parcurs etapele principale urmatoare: “analiza 

diagnostic si analiza swot”, “definirea prioritatilor”, “stabilirea obiectivelor operationale-

corelatia cu masurile PNDR”, “definirea portofoliului de proiecte/tipuri de proiecte aferente 

fiecarei prioritati si corespunzatoare obiectivelor operationale stabilite”, “proiectarea pe 

aceasta baza a masurilor PDL-MVS care contin fiecare un portofoliu omogen de proiecte/tipuri 

de proiecte”. In fiecare etapa, echipa de specialisti a elaborat o “componenta preliminara”, a 

urmat o consultare in cadrul atelierelor de lucru pentru analiza, evaluarea si amendarea 
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componentei preliminare obtinindu-se o “componenta finala”. Vezi pentru detalii sectiunea 

“Prezentarea procesului de elaborare a DOSARULUI DE CANDIDATURA” 

Dupa ce s-a realizat sinteza si  consolidarea analizei SWOT pentru intreaga zona MVS, pe 

sectiunile propuse de ghid, versiunea preliminara a fost supusa dezbaterilor si evaluarii 

obtinindu-se ierahizarea punctelor tari si a punctelor slabe, a oportunitatilor si amenintarilor 

pe cele 4 sectiuni propuse de ghid. Pe formula utilizata frecvent ( plecind de la punctele tari, 

incercind sa eliminam punctele slabe, utilizind oportunitati) echipa tehnica a definit, ca baza 

de discutie,  prioritatile iar prin  asamblarea lor au rezultat 3 scenarii preliminarii – 

descrise sintetic pentru atelierul de lucru (luindu-se in calcul atit dimensiunile proiectelor - 

numar si marime cit si balanta alocarilor bugetare nerambursabile orientative), scenarii 

prezentate sintetic mai jos:  

- Scenariul 1:  

 sectoare prioritare: agricultura (exploatatii agricole medii/mari, instalare tineri 

fermieri, formare profesionala), gestiunea durabila a padurilor, turism (pensiuni 

turistice si  agroturism),  procesare produse agricole/silvice locale, servicii si 

mestesuguri traditionale (prin microintreprinderi), servicii sociale, revitalizarea 

culturii traditionale, protectia mediului ca activitate orizontala,  cooperare, parteneriat 

GAL-MVS 

 proiecte mai putine de dimensiuni medii  si mari, cu beneficiari mai puternici 

 alocare bugetara nerambursabil (fara cheltuieli de functionare, adica din aprox. 2,5 mil 

euro): 2/3 domeniul economic, 1/3 domeniile social si cultural, protectia mediului - 

activitate orizontala 

- Scenariul 2: 

 sectoare prioritare: agricultura (exploatatii agricole medii, instalare tineri fermieri),  

silvicultura (investitii si gestionare durabila a padurilor), turism (infrastructura 

recreationala, agroturism),  servicii si mestesuguri traditionale, servicii sociale, 

revitalizarea culturii traditionale, protectia mediului ca activitate orizontala, cooperare 

interna si internationala, parteneriat local GAL-MVS 

 proiecte de dimensiuni medii, cu beneficiari de forta medie 

 alocare bugetara nerambursabila (fara cheltuieli de functionare): aproximativ 3/4 

domeniul economic, 1/4 domeniile social si cultural, protectia mediului - activitate 

orizontala 



 

125 
 

- Scenariul 3: 

 sectoare prioritare: agricultura (ferme de semi-subzistenta, instalare tineri fermieri), 

silvicultura (investitii si gestionare durabila a padurilor- formare profesionala), turism 

(infrastructura recreationala, agroturism),  microintreprinderi (procesare produse 

agricole/silvice locale, servicii si mestesuguri traditionale), servicii sociale (centre 

sociale), revitalizarea culturii traditionale (centre culturale), protectia mediului ca 

activitate orizontala (o cit mai mare parte a proiectelor sa contina actiuni de protectia 

mediului), cooperare (interregionala si transnationala), consolidare parteneriat GAL-

MVS. 

 proiecte  mai multe, de dimensiuni mici, cu beneficiari diversi 

 alocare bugetara: aproximativ 4/5 domeniul economic, 1/5 domeniile social si cultural, 

protectia mediului - activitate orizontala (actiuni de mediu in aproape toate proiectele) 

Nota: In urma analizei comparative si evaluarii (prin fise de punctaj) cu persoanele resursa, s-

a selectat si validat Scenariul  3. In principiu prioritatile din primele 2 scenarii au fost 

descrise in aceeasi termeni in materialele discutate asa incit ele nu mai sint explicitate in 

prezentul material. In plus,  in urma evaluarii si discutiilor s-au retinut anumite propuneri ca 

amendamente fata de descrierea initiala al Scenariului 3 din cadrul atelierului . Asadar, 

Scenariul 3 selectat este descris sintetic mai jos (acesta descriere include si amendamentele): 

- Pr.01: Agricultura-Dezvoltarea rurala durabilă a MVS inseamna, cu prioritate, 

dezvoltarea agriculturii prin sprijin pentru fermele de semi-subzistenta;  sprijinul 

inseamna consiliere, sprijin financiar si formare profesionala (triada consultanta –

finantare - formare). 

In acest context, consideram ca primul pas in dezvoltarea durabila a sectorului agricol cu 

prioritate a fermelor de semi-subzistenta si sprijinirea tinerilor fermieri este investitia in 

capitalul uman. Un proces de identificare atit a fermierilor de semi-subzistenta care vor sa 

dezvolte sectorul agricol in MVS, va fi realizat in colaborare cu APIA, primariile si Grupul de 

Initiativa Locala Fermieri si va fi implementat printr-un proiect de furnizare de consultanta 

adresat acestora. Cei care vor fi capabili sa-si incropeasca un plan de afaceri vor fi asistati sa-si 

depuna dosarele pentru a beneficia de finantarile corespunzatoare (ferme de semi-

subzistenta) Formarea profesionala si consultanta sint instrumente prioritare pentru un 

prim pas intr-un proces de lunga durata care va continua si in exercitiul bugetar 2014-2020, 
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pina la acoperirea completa a sectorului fermelor de semi-subzistenta.  Pentru aceasta prima 

faza a Programului LEADER in Romania, tinind cont ca fondurile alocate sint limitate fata de 

nevoi si trebuie accesate pina la 31 decembrie 2012, iar perioada efectiva de elaborare si 

depunere proiecte este relativ scurta, s-a optat pentru un numar mare de proiecte mici pentru 

a crea un impact cit mai larg si uniform in toate comunitatile MVS. Estimam in medie, a cca 8 

ferme de semi-subzistenta pe fiecare comuna fara ca aceasta estimare sa fie o conditie 

restrictiva; alocarea bugetara de cca  1/4 din total buget de dezvoltare nerambursabil. 

- Pr.02:Agricultura-Dezvoltarea rurala durabilă a MVS inseamna, cu prioritate, 

dezvoltarea agriculturii prin sprijin pentru tinerii fermieri si fermelor acestoara;  

sprijinul sprijin financiar si formare profesionala (finantare - formare). 

Consideram de asemenea ca este importanta in dezvoltarea durabila a sectorului agricol cu 

prioritate,  sprijinirea tinerilor fermieri. Cei care nu au parasit inca zona si care mai doresc sa-

si construiasca un viitor in mediul rural si care vor fi capabili sa-si incropeasca un plan de 

afaceri vor fi asistati sa-si depuna dosarele pentru a beneficia de finantarile 

corespunzatoare (tineri fermieri). Formarea profesionala este si ea o necesitate. Pentru a 

crea un impact cit mai larg si uniform in toate comunitatile MVS propunem in medie, 

sprijinirea a 2 tineri pe fiecare comuna fara ca aceasta estimare sa fie o conditie restrictiva; 

alocarea bugetara cu putin cca 1/6 din total buget de dezvoltare nerambursabil. 

- Pr.03:Silvicultura-Dezvoltarea durabila a MVS inseamna cu prioritate si silvicultura-

gestionare durabila a padurilor din zona MVS. Aceasta prioritate a ramas insa, datorita 

dimensiunii financiare mari aferenta unor asemenea proiecte, s-a acceptat doar o actiune prin 

care sa se imbunatateasca cunostintele si competentele proprietarilor si  lucratorilor din 

domeniul gestionarii silvice (formare profesionala), premisa pentru viitoarea etapa de 

programare a investitiilor concrete. 

- Pr.04:Turism-Dezvoltarea rurala durabilă in MVS inseamna cu prioritate 

sprijinirea si dezvoltarea turismului rural. 

Pentru a valorifica unul din punctele tari ale zonei MVS – zestrea turistica naturala si 

antropica - “activele naturale” ale zonei (peisajele din Muntii Fagaras cu traseele sale care 

duc pe creste, apele care izvorasc de aici si se strecoara spre Valea Oltului, padurile d e 

foioase si rasinoase, flora si fauna, zona colinara ce tine de Comunele Cincu, Voila, Soars 
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etc) precum si “obiectivele antropice mai vechi sau mai noi” - s-a stabilit ca mica 

infrastructura care sa sprijine accesul pe anumite trasee tematice la aceste “obiective 

turistice” trebuie sa fie prioritati in cadrul strategiei.  

Pe de alta parte s-a constatat ca in anumite zone ale MVS (vezi Zona Turistica Sambata) 

desi s-a construit mult in capacitati de cazare si alimentatie, gradul de ocupare este inca 

redus. Se considera ca una din cauze este si infrastructura recreationala care este foarte 

putin dezvoltata. Anumite investitii in acesta infrastructura vor conduce  la cresterea 

numarului de turisti si de zile de sejour. Pe de alta parte, existenta unui  numar mare de 

gospodarii taranesti in zona creaza premisele pentru o îmbinare a activităţilor agricole cu 

serviciile turistice în interiorul unei gospodării agricole sau ferme. Aceste servicii - adica 

agroturismul - 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. In plus 

atit localnicii cit si localnici - fosti emigranti in occident care s-au intors – sint pregatiti ca 

alaturi de capitalul lor sa acceseze fonduri europene si sa transforme “casa parinteasca” in 

pensiune agroturistica, cerinte pe aceasta piata fiind pe un trend crescator. 

Volumul investitiilor alocate (cca 1/3 din bugetul nerambursabil) fac din turismul rural 

(mica infrastructura, infrastructura recreativa si pensiunile agroturistice) o a doua 

prioritate in cadrul strategiei de dezvoltare. 

-Pr.05:Economia rurala-Dezvoltarea rurala durabilă a MVS inseamna cu prioritate 

dezvoltarea antreprenoriatului si valorificarea superioara a resurselor locale prin 

microintreprinderi. 

Având în vedere numarul mic al micro-întreprinderilor în MVS si nivelul redus al 

veniturilor obtinute din activitati non-agricole, se impune necesitatea crearii de noi 

microîntreprinderi care vor revitaliza economia rurala prin crearea de locuri de munca 

pentru populatia din MVS în sectorul non-agricol si cresterea veniturilor acesteia. Sprijinul 

vizat prin se adreseaza micro-întreprinderilor, precum si locuitorilor din spatiul rural care 

doresc sa desfasoare o activitate economica devenind antreprenori, in special tineri si femei. 

Pe de alta parte in zona exista o seama de resurse locale care trebuie valorificate cu prioritate 

in crearea de produse cu specific local, servicii pentru populatie, mestesuguri etc.  
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Volumul investitiilor alocate (cca 1/3 din bugetul nerambursabil, aproape cit 

pentru sectorul turism) fac din atreprenoriat prin microintreprinderi o a treia prioritate 

in cadrul strategiei de dezvoltare. 

- Pr.06:Social-Dezvoltarea rurala durabilă a MVS inseamna cu  prioritate 

dezvoltarea serviciilor sociale deficitare. 

In baza analizei situatiei actuale (vezi sectiunea Activitati sociale)  a domeniului 

asistentei sociale/serviciilor sociale in MVS si in cadrul procesului de consultare între  

partenerii (publici, privaţi, ONG) din teritoriul MVS, precum si in baza analizei SWOT (care 

pun in evidenta nevoia acuta de dezvoltare a serviciilor sociale pentru persoanele cu 

nevoi speciale – handicapati, batrini, copii etc) ,  s-a stabilit ca prioritate “Social-

Dezvoltarea  serviciilor sociale”. 

- Pr.07:Cultura-Dezvoltarea rurala durabilă a MVS inseamna cu prioritate 

revigorarea si valorificarea traditiilor culturale locale si dezvoltarea culturii  

Existenta unor active/elemente de infrastructura culturala in fiecare comuna (camine, 

muzee, biblioteci etc. – unele reabilitate), citeva nuclee de cultura traditionala si citeva 

“persoane depozitare” de cunoastere culturala informala (puncte tari), constituie premisa 

pentru dezvoltarea de proiecte in cadrul strategiei pentru a elimina o seama de puncte slabe: 

funcţionalitatea redusa a asezamintelor culturale, nivelul scazut de integrare culturala, lipsa 

unor centre culturale multifunctionale, comunicarea insuficientă între generatii, integrarea 

scazuta a activelor si evenimentelor culturale etc. (vezi analiza swot pe cultura). Aceste 

aspecte determina pe de-o parte o activitate culturala relativ scazuta pe ansamblul zonei MVS, 

pe de alta parte un proces de pierdere a tezaurului cultural informal (inclusiv din cauza 

disparitiei unor depozitari de traditii culturale locale). Proiectele vor trebui sa sprijine pe 

termen lung, acţiuni de reinfiintare si dezvoltare a “produselor culturale” traditionale dar si 

moderne in comunitatile zonei si legarea acestora intr-o retea integrata de centre culturale cu 

schimburi culturale , inclusiv la nivel interregional si transnational.  

- Pr.08:Cooperare-Dezvoltarea rurala durabilă a MVS inseamna cu prioritate  

cooperare inter-regionala si transnationala (vezi sectiunea Cooperare) 

Cooperarea propusa de GAL-MVS reprezintă lucrul în comun pentru atingerea unor 

scopuri comune,  o modalitate de a extinde experientele locale pentru îmbunătăirea 
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strategiilor de dezvoltare locale, un mod de a avea acces la informatii si idei noi, de a face 

schimb de experientă si de a învăta din experienta altor regiuni sau tări, pentru a stimula si 

sprijini inovatia,pentru dobândire de competente si îmbunătătirea lor. 

 

- Pr.09 “GAL-MVS - animator si catalizator al dezvoltarii rurale durabile in MVS” 

Activitatile si actiunile in cadrul acestei prioritati vor duce la consolidarea 

parteneriatului GAL-MVS: constructie institutională la nivel local; asigurarea resurselor 

umane, financiare si tehnice necesare activităii GAL-MVS; formarea/instruirea personalului 

GAL-MVS;cooperare in reteaua RNDR; pregatirea si asigurarea implementarii Planului de 

Dezvoltare Locala al Microregiunii Valea Sambetei - prin masura 41. Succesul implementarii 

acestei masuri este acelasi cu succesul indeplinirii misiunii GAL-MVS de a antrena resursele 

endogene ale MVS si de a implementa PDL-MVS in folosul comunitatilor care formeaza 

Microregiunea. 

In Scenariul 3 adoptat,  dezvoltarea rurala durabila a MVS se va baza pe un numar 

cit mai mare de proiecte relativ mici, cu actiuni inovative si de protectia mediului si pe cit 

posibil, cu impact cit mai uniform in cele 9 comunitati ale zonei MVS. Aceasta prima faza 

pilot constituie  premisa unei dezvoltari amplificate prin continuitate in exercitiul 

bugetar 2014-2020 cind se spera la un buget de dimensiuni mai mari. Pe de alta parte, 

prin actiunile de informare, promovare si consiliere, echipa GAL-MVS va sprijini initierea 

si a altor proiecte, inclusiv de dimensiuni mai mari (vezi exploatatii agricole, industrie 

alimentara etc. – prioritati care nu s-au calificat in aceasta strategie), in afara bugetului 

GAL-MVS, proiecte care se pot  inscrie insa in strategia MVS si care vor fi bonificate de 

GAL-MVS in cadrul sesiunilor de depunere si selectie a proiectelor la nivel national 

realizate de APDRP. 

In etapa urmatoare a procesului de elaborare a strategiei de dezvoltare locala MVS, 

in baza definirii prioritatilor de mai sus, s-au definit, obiectivele operationale care 

permit relationarea cu masurile din PNDR. Anticipat, mentionam ca au urmat etapele 

constind in “definirea portofoliului de proiecte/tipuri de proiecte aferente fiecarei prioritati si 

corespunzatoare obiectivelor operationale stabilite. Definirea si explicitarea tipurilor de 

proiecte/actiuni care se asociaza obiectivelor operatoinale a facilitat “proiectarea pe aceasta 

baza a masurilor PDL-MVS care contin fiecare un portofoliu omogen de proiecte/tipuri de 
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proiecte”. In prealabil s-a definit pentru  fiecare masura o ierarhie de obiective (obiective 

generale > obiective specifice > obiective operationale) , coerenta si consistenta cu cele 

din PNDR, ierarhie ce are la baza obiectivele operationale asociate prioritatilor. In plus 

anticipam citeva proiecte compatibile cu masurile PNDR in care se pot inscrie, ca baza pentru 

constructia masurilor PDL-MVS. 

Circuitul logic Prioritati-Obiective operationale-Masuri PNDR este prezentat in schema 

urmatoare, iar in tabelul care urmeaza schemei, relatia Prioritati-obiective 

operationale-masuri PNDR-tipuri de proiecte/actiuni concrete-masuri PDL-MVS.  

Tabelul cu relatia Prioritati-Masuri PDL-MVS-Proeicte- Ierarhia obiectivelor va fi prezentat 

in sectiunea Masuri. Aceasta structura de obiective, congruenta cu stuctura de obiective 

ale axelor din PNDR, ne da o imagine mai clara despre Relatia dintre Viziunea de 

dezvoltare si sloganul GAL-MVS: “Dezvoltare rurala durabila intr-o zona cu vechi 

traditii – MVS” 

 

Nota: In ceea ce priveste masurile PDL-MVS,  acestea au codul format din 2 parti: prima 

parte este codul axei LEADER 411 (corespunzator Axei 1) sau 413 (corespunzator Axei 3), 

iar a doua parte este exact codul masurii din PNDR in care se inscrie masura PDL-MVS. 

Exemplu: 411.111 inseamna Axa 1 LEADER si 111 este Masura 111 Formare profesionala 

din PNDR, iar descierea masurii este foarte apropiata de cea din PNDR. 
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Planul de Dezvoltare Locala – MVS: Prioritati, Obiective operationale, Masuri  PNDR 

         Priorităţi (Pr.)                                                     Obiective operationale                             Masuri  PNDR 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pr.01 Agricutura-dezvoltarea fermelor de 
semi-subzistenţă pentru a deveni ferme 

comerciale 

O1: Crearea de micro-întreprinderi precum şi dezvoltarea celor 
existente în sectorul non-agricol în special de către tineri şi femei; 
incurajarea activităţilor meşteşugăreşti şi a altor activităţi 
tradiţionale; reducerea gradului de dependenţă faţă de 
agricultură 

 

O1: Cresterea şi îmbunătăţirea structurilor de primire turistică la 
scară mica, crearea facilităţilor recreaţionale în vederea asigurării 
accesului la zonele naturale de interes turistic. 

 

313 Încurajarea activităţilor 
turistice  

 
 

Pr.05 Economia rurala - Dezvoltarea 
antreprenoriat prin microintreprinderi 

 

O1: Cresterea gradului de educare si constientizare a 
proprietarilor de păduri (dobândirea constiintei forestiere) 

în vederea asigurării gospodăririi durabile a pădurilor 

Pr.04 Turism - dezvoltarea durabila a 
turismului rural  

Pr.03 Silvicultura - gospodărirea durabilă a 
zonelor forestiere  

 

Pr.02 Agricultura - sprijinirea tinerilor 
fermieri 

 

 

O1: Facilitare acces la servicii de consiliere si consultanta  a 
beneficiarilor fermieri de semi-subzistenta 

O2: Crestere sprijin financiar pt stimulare spirit antreprenorial si 
diversificare activitati si crestere venituri 

O3: Imbunătăţirea cunoştinţelor tehnice, economice si de 
management. 

 

 O1: Crestere sprijin financiar pt stimulare spirit antreprenorial si 
diversificare activitati si crestere venituri 

O2: Imbunătăţirea cunoştinţelor tehnice, economice si de 
management. 

 

 

111 Formare profesională şi 
acţiuni de informare 

112 Instalarea tinerilor fermieri 

 
141 Sprijinirea exploataţiilor 
agricole de semi-subzistenţă 

143  Furnizarea serviciilor de 
consiliere si consultanta 

312 Sprijin pentru diversificarea 
către activităţi non-agricole şi 

crearea şi dezvoltarea de micro-
întreprinderi  
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Pr.06 Social - Dezvoltarea  serviciilor sociale  O1: Imbunatatire accesului la serviciile sociale pentru copii, 
persoane in virsta, persoane cu nevoi speciale, rromi (centre 

sociale) 

O1:Participarea GAL-MVS la proiecte de cooperare inter-

regionala si transnationala. 
 

Pr.07 Cultura - Revigorarea si valorificarea 
traditiilor si dezvoltarea  culturii  

 

Pr.08 Cooperare inter-regionala si 
transnationala 

O1: Sprijinirea locatiilor care detin un patrimoniu cultural si un 
nucleu artistic pentru a deveni centre culturale comunale, legate 

in retea cu un centru cultural zonal MVS  

322 Renovarea, dezvoltarea 
satelor, conservarea şi 

îmbunătăţirea moştenirii rurale  
 

421 Implementarea proiectelor de 
cooperare  

 

 

Pr.09 “GAL-MVS - animator si catalizator al 
dezvoltarii rurale durabile in MVS” 

O1: consolidarea parteneriatului ; asigurarea resurselor umane, 
financiare si tehnice necesare activităii GAL-MVS; formarea/ 

instruirea personalului GAL-MVS;cooperare in reteaua RNDR; 
pregatirea si asigurarea implementarii PDL-MVS - masura 41). 

431.2 Functionarea Grupurilor de 

Actiune Locală, dobândirea de 

competente si animarea teritoriului 
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Tabel cu relatia Prioritati>Oiective operationale>Masuri PNDR> Tip proiecte/actiuni predefinite >Masuri PDL-MVS 

 

Prioritati 

 

Obiective operationale 

Masuri 

PNDR 

Tip proiecte/ 

actiuni predefinite 

Masuri 

PDL-

MVS 

Pr.01 Agricutura-

Dezvoltarea 

fermelor de semi-

subzistenţă pentru 

a deveni ferme 

comerciale 

 

O1: Facilitare acces la servicii de consiliere si consultanta (planuri de 

afaceri, cereri de finantare, bune practici) a beneficiarilor fermieri 

de semi-subzistenta, ca fermele acestora sa devina ferme comerciale. 

O2: Crestere sprijin financiar pentru stimulare spirit antreprenorial 

si diversificare activitati si crestere venituri 

O3: Imbunătăţirea cunoştinţelor tehnice, economice si de 

management: 

• pregătire tehnica, economica; • pregătire generală pentru managementul 

şi administrarea fermelor;• respectarea condiţiilor de eco-condiţionalitate 

şi a Standardelor Pieţei Agricole Comune, diversificarea sau restructurarea 

producţiei fermelor (introducerea de noi produse şi sisteme de procesare) ;• 

conştientizarea fermierilor privind probleme generale de mediu în sectorul 

agricol, în scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului; • informări privind 

introducerea de noi tehnologii informaţionale şi de comunicare (IT). 

143 

 

 

141 

 

 

111 

 

Elaborare  Plan 

afaceri  

 

 

Cerere financiara 

(anexa Plan afaceri) 

 

Curs formare 

profesionala  

411.143 

 

 

411.141 

 

 

411.111 
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Pr.02 Agricultura -

Sprijinirea tinerilor 

fermieri 

O1: Crestere sprijin financiar pt stimulare spirit antreprenorial si 

investitii pentru diversificare activitati si crestere venituri 

O2: Imbunătăţirea cunoştinţelor tehnice, economice si de 

management: 

• pregătire tehnica, economica; • pregătire generală pentru managementul 

şi administrarea fermelor;• respectarea condiţiilor de eco-condiţionalitate 

şi a Standardelor Pieţei Agricole Comune, diversificarea sau restructurarea 

producţiei fermelor (introducerea de noi produse şi sisteme de procesare);• 

conştientizarea fermierilor privind probleme generale de mediu în sectoarul 

agricol, în scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului; • informări privind 

introducerea de noi tehnologii informaţionale şi de comunicare (IT). 

112 

 

 

111 

Pregatire Cerere de 

finantare 

 

Curs de formare 

profesionala  

411.112 

 

 

411.111 

Pr.03 Silvicultura- 

Gospodărirea 

durabilă a zonelor 

forestiere  

 

O1: Cresterea gradului de educare si constientizarea proprietarilor 

de păduri (dobândirea constiintei forestiere): 

• cresterea gradului de educare şi conştientizare a proprietarilor de păduri 

si altor lucratori in silvicultura (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 

111 Curs  de formare 

profesionala  

411.111 
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naţionale forestiere; 

Pr.04 Turism - 

Dezvoltarea 

durabila a 

turismului rural  

O1: Cresterea şi îmbunătăţirea structurilor de primire turistică la 

scară mica, crearea facilităţilor recreaţionale în vederea asigurării 

accesului la zonele naturale de interes turistic 

 

313 Proiecte de investitii 

in infrastructura 

recreationala 

Proiecte pensiuni 

agroturistice 

Alte tipuri de 

proiecte 

413.313 

Pr.05 Economia 

rurala- Dezvoltarea 

antreprenoriatului 

prin 

microintreprinderi 

O1: Crearea de micro-întreprinderi precum şi dezvoltarea celor 

existente în sectorul non-agricol în special de către tineri şi femei; 

incurajarea activităţilor meşteşugăreşti şi a altor activităţi 

tradiţionale; reducerea gradului de dependenţă faţă de agricultură 

 

312 Proiecte de investitii 

pentru productie si 

servicii prin 

microintreprinderi 

413.312 

Pr.06 Social-

Dezvoltarea  

serviciilor sociale 

O1: Imbunatatire accesului la serviciile sociale pentru copii, 

persoane in virsta, persoane cu nevoi speciale, rromi (centre sociale) 

322B/

d 

Proiecte de centre 

sociale 

413.322

B/d 

Pr.07 Cultura-

Revigorarea si 

O1: Sprijinirea locatiilor care detin un patrimoniu cultural si un 

nucleu artistic pentru a deveni centre culturale comunale, legate in 

322B/

h 

Proiecte de centre 

culturale 

413.322

B/h 
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valorificarea 

traditiilor si 

dezvoltarea  

culturii  

retea cu un centru cultural zonal MVS  

Pr.08 Cooperare 

inter-regionala si 

transnationala 

O1: Participarea GAL-MVS la proiecte de cooperare inter-regionala si 

transnationala. 

 

412 Proiecte de 

cooperare inter-

regionala 

Proiecte de 

cooperare 

transnationala 

412 

Pr.09 “GAL-MVS 

animator si 

catalizator al 

dezvoltarii rurale 

durabile in MVS” 

O1: consolidarea parteneriatului (constructie institutională la nivel 

local; asigurarea resurselor umane, financiare si tehnice necesare 

activităii GAL-MVS; formarea/instruirea personalului GAL-

MVS;cooperare in reteaua RNDR; pregatirea si asigurarea 

implementarii Planului de Dezvoltare Locala al Microregiunii Valea 

Sambetei  - prin masura 41). 

431.2 Proiect functionare 

(componenta a)) 

Proiecte de animare 

a teritoriului MVS 

(componenta b)) 

431.2 
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PARTEA a – IV – a: PREZENTAREA MASURILOR 

Aspecte generale 

După ce a fost elaborata strategia de dezvoltare locala, care cuprinde priorităţile, obiectivele 

operationale si măsurile din PNDR, s-a trecut la elaborarea masurilor PDL-MVS. 

Pentru a demonstra coerenta si consistenta  cu masurile din PNDR, sint prezentate, in 

tabelul plasat la sfirsitul acestui paragraf - inainte de prezentarea masurilor, relatiile 

prioritati –masuri PDL-MVS- tipuri de proiecte/actiuni concrete destinate sa fie 

implementate in cadrul masurii  - ierarhia de obiective asociate masurilor (obiective 

generale>specifice>operationale).  

In continuare, se prezinta fiecare măsura în parte care face obiectul unui anumit set de 

proiecte, care sa corespunda la atingerea obiectivelor operationale  in cadrul priorităţilor stabilite. 

Nota: In ceea ce priveste masurile PDL-MVS,  acestea au codul format din 2 parti: prima parte 

este codul axei LEADER 411 (corespunzator Axei 1) sau 413 (corespunzator Axei 3), iar a doua parte 

este exact codul masurii din PNDR in care se inscrie masura PDL-MVS. Exemplu: 411.111 inseamna 

Axa 1 LEADER si 111 este Masura 111 Formare profesionala din PNDR.iar titlul masurii este foarte 

apropiat de cel din PNDR. 

Mentionam ca obiectivele operationale legate de cresterea competitivitatii capitalului uman 

prin formare profesionala au fost concentrate intr-o singura masura, masura 411.111 (grupuri 

tinta: fermieri de semi-subzistenta, tineri fermieri, persoane implicate in silvicultura). Prioritatea 

legata de fermele de semi-subzistenta este pusa in practica prin 3 masuri: 411.143, 411.141, 

respectiv, 411.111. Prioritatea legata de tinerii fermieri  este pusa in practica prin 2 masuri: 

411.112,  respectiv, 411.111. 

Prioritatea legata de domeniul social este pusa in practica de masura 413.322B/d, cea legata 

de domeniul cultural de masura 413.322B/h, ambele sint relationate cu aceeasi masura 322 din 

PNDR, in scopul facilitarii depunerii de proiecte de catre primarii care trec in aceasta perioada 

prin dificultati financiare deosebite. 

Masurile 421 Cooperare, respectiv, 431.2 Functionare GAL-MVS sint aliniate complet la Ghidul 

solicitantului/fiselor PNDR ale  acestor masuri. 
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Tabel cu relatia prioritati –masuri PDL-MVS- tipuri de proiecte/actiuni concrete destinate masurii - ierarhia de obiective 

asociate masurilor 

 

Prioritati Masuri 

PDL-MVS 

asociate 

Tip proiecte/ 

actiuni concrete 

Ierarhia de obiective generale>specifice>operationale 

Pr.01 Agricutura-

Dezvoltarea 

fermelor de semi-

subzistenţă pentru 

a deveni ferme 

comerciale 

 

411.143 

 

 

 

 

 

 

 

 

411.141 

 

 

 

Elaborare  Plan 

afaceri  

 

 

 

 

 

 

 

Cerere financiara 

(anexa Plan afaceri) 

 

 

-obiective generale>ameliorarea gestionarii durabile de catre fermieri a 

exploatatilor avind ca rezultat cresterea performantei aacestora;> 

obiective specifice>imbunatatirea managementului exploatatilor, 

diversificarea activitatii fermelor, respectare standarde comunitare, 

protectia mediului; obiective operationale> facilitare acces la servicii de 

consiliere si consultanta (planuri de afaceri, cereri de finantare, bune 

practici) a beneficiarilor fermieri de semi-subzistenta, ca fermelor acestora 

sa devina ferme comerciale. 

 

-obiective generale>cresterea competitivitatii exploatatiilor agricole 

pentru rezolvarea problemelor legate de tranzitie intr-o piata concurentiala 

unica; obiective specifice>cresterea volumului productiei pentru piata, 

diversificare activitati si noi produse; obiective operationale>crestere 
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411.111 

 

 

 

Curs formare 

profesionala  

sprijin financiar pentru stimulare spirit antreprenorial si diversificare 

activitati si crestere venituri. 

 

-obiective generale>imbunatatirea competitivitatii sectoarelor agricol si 

silvic; utilizarea durabila a terenurilor agricole si silvice, protectia mediului; 

obiective specifice>dobândirea de informatii si cunostinte relevante care să 

permită gospodărirea durabilă a terenurilor agricole si forestiere, cresterea 

calitătii managementului la nivel de fermă; imbunătătirea si dezvoltarea 

competentelor necesare pentru persoanele care sunt sau vor fi implicate în 

activităti forestiere pentru practicarea unui management durabil al 

pădurilor; obiective operationale> îmbunătăţirea cunoştinţelor tehnice, 

economice si de management; cresterea gradului de educare şi 

conştientizare a proprietarilor de păduri. Mai detaliat pentru fermieri de 

semi-subzistenta,  tineri fermieri si alti fermieri: 

• pregătire tehnica, economica; • pregătire generală pentru managementul 

şi administrarea fermelor;• respectarea condiţiilor de eco-condiţionalitate şi 

a Standardelor Pieţei Agricole Comune, diversificarea sau restructurarea 

producţiei fermelor (introducerea de noi produse şi sisteme de procesare) ;• 

conştientizarea fermierilor privind probleme generale de mediu în 
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sectoarul agricol, în scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului; • 

informări privind introducerea de noi tehnologii informaţionale şi de 

comunicare (IT). 

Pr.02 Agricultura -

Sprijinirea tinerilor 

fermieri 

411.112 

 

 

 

 

 

 

 

411.111 

Pregatire Cerere de 

finantare 

 

 

 

 

 

 

Curs de formare 

profesionala  

-obiective generale>cresterea competitivitatii agriculturii prin – 

icurajarea instalarii tinerilor fermieri; modernizarea fermelor; 

imbunatatirea managementului fermelor (o noua generatie de lideri 

fermieri); obiective specifice>cresterea veniturilor exploatatiilor conduse 

de tinerii fermieri; obiective operationale> cresterea sprijin financiar 

pentru stimulare spirit antreprenorial si diversificaare activitati si 

crestere venituri. 

 

-obiective generale>imbunatatirea competitivitatii sectoarelor agricol si 

silvic; utilizarea durabila a terenurilor agricole si silvice, protectia mediului; 

obiective specifice>dobândirea de informatii si cunostinte relevante care să 

permită gospodărirea durabilă a terenurilor agricole si forestiere, cresterea 

calitătii managementului la nivel de fermă; imbunătătirea si dezvoltarea 

competentelor necesare pentru persoanele care sunt sau vor fi implicate în 

activităti forestiere pentru practicarea unui management durabil al 

pădurilor; obiective operationale> îmbunătăţirea cunoştinţelor tehnice, 
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economice si de management; cresterea gradului de educare şi 

conştientizare a proprietarilor de păduri. Mai detaliat pentru fermieri de 

semi-subzistenta,  tineri fermieri si alti fermieri: 

• pregătire tehnica, economica; • pregătire generală pentru managementul 

şi administrarea fermelor;• respectarea condiţiilor de eco-condiţionalitate şi 

a Standardelor Pieţei Agricole Comune, diversificarea sau restructurarea 

producţiei fermelor (introducerea de noi produse şi sisteme de procesare) ;• 

conştientizarea fermierilor privind probleme generale de mediu în 

sectoarul agricol, în scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului; • 

informări privind introducerea de noi tehnologii informaţionale şi de 

comunicare (IT). 

Pr.03 Silvicultura- 

Gospodărirea 

durabilă a zonelor 

forestiere  

 

411.111 Curs  de formare 

profesionala  

-obiective generale>imbunatatirea competitivitatii sectoarelor agricol si 

silvic; utilizarea durabila a terenurilor agricole si silvice, protectia mediului; 

obiective specifice>dobândirea de informatii si cunostinte relevante care să 

permită gospodărirea durabilă a terenurilor agricole si forestiere, cresterea 

calitătii managementului la nivel de fermă; imbunătătirea si dezvoltarea 

competentelor necesare pentru persoanele care sunt sau vor fi implicate în 

activităti forestiere pentru practicarea unui management durabil al 

pădurilor; obiective operationale> îmbunătăţirea cunoştinţelor tehnice, 
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economice si de management; cresterea gradului de educare şi 

conştientizare a proprietarilor de păduri.  

Mai detaliat pentru proprietari de paduri: 

 • cresterea gradului de educare şi conştientizare a proprietarilor de păduri 

si altor lucratori in silvicultura (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 

Pr.04 Turism - 

Dezvoltarea 

durabila a 

turismului rural  

413.313 Proiecte de investitii 

in infrastructura 

recreationala 

Proiecte pensiuni 

agroturistice 

Alte tipuri de proiecte 

-obiective generale> dezvoltarea activităţilor turistice în MVS care să 

contribuie la creşterea numărului de locuri de muncă şi a veniturilor 

alternative, precum şi la creşterea atractivităţii spaţiului rural MVS; 

obiective specifice>crearea şi menţinerea locurilor de muncă prin activităţi 

de turism, în special pentru(tineri şi femei);creşterea valorii adăugate în 

activităţi de turism; crearea, îmbunătăţirea şi diversificarea infrastructurii şi 

serviciilor turistice;creşterea numărului de turişti şi a duratei vizitelor; 

obiective operationale>cresterea şi îmbunătăţirea structurilor de primire 

turistică la scară mică; crearea facilităţilor recreaţionale în vederea 

asigurării accesului la zonele naturale de interes turistic. 

Pr.05 Economia 413.312 Proiecte de investitii -obiective generale>dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea 
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rurala- Dezvoltarea 

antreprenoria-tului 

prin micro-

intreprinderi 

pentru productie si 

servicii prin micro-

intreprinderi 

activităţilor non-agricole, în scopul creşterii numărului de locuri de muncă şi a 

veniturilor adiţionale; obiective specifice>crestere sprijin financiar pentru 

stimulare spirit antreprenorial si diversificare activitati si crestere venituri; crearea 

şi menţinerea locurilor de muncă în spaţiul rural;creşterea valorii adăugate în 

activităţi non-agricole, crearea şi diversificarea serviciilor pentru populaţia rurală 

prestate de către micro-întreprinderi; obiective operationale>crearea de micro-

întreprinderi precum şi dezvoltarea celor existente în sectorul non-agricol în special 

de către tineri şi femei; incurajarea activităţilor meşteşugăreşti şi a altor activităţi 

tradiţionale; reducerea gradului de dependenţă faţă de agricultură. 

Pr.06 Social-

Dezvoltarea  

serviciilor sociale 

413.322B/d Proiecte de centre 

sociale 

-obiective generale> imbunatatirea infrastructurii fizice publice si de 

patrimoniu în spatiul rural MVS; imbunatatirea accesului la serviciile publice 

sociale si culturale pentru populatie; obiective specifice>imbunatatirea 

mediului social; obiective operationale> imbunatatire accesului la serviciile 

sociale pentru copii, persoane in virsta, persoane cu nevoi speciale, rromi 

(centre sociale). 

Pr.07 Cultura-

Revigorarea si 

valorificarea 

traditiilor si 

413.322B/h Proiecte de centre 

culturale 

-obiective generale> imbunatatirea infrastructurii fizice publice si de 

patrimoniu în spatiul rural MVS; imbunatatirea accesului la serviciile publice 

sociale si culturale pentru populatie; obiective specifice>protejarea si 

conservarea patrimoniului cultural; obiective operationale>sprijinirea 
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dezvoltarea  

culturii  

reabilitarii si dotarii activelor culturale in scopul consolidarii lor in centre 

culturale comunale, legate in retea cu un centru cultural zonal MVS. 

Pr.08 Cooperare 

inter-regionala si 

transnationala 

412 Proiecte de cooperare 

inter-regionala 

Proiecte de cooperare 

transnationala 

-obiective generale>imbunatatirea strategiei locale;> obiective 

specifice>promovarea de  proiecte de extindere a experienţelor, de 

stimulare şi sprijinire a inovaţiei, de dobândire a competenţelor şi 

îmbunătăţirea lor atât inter-teritorial cât şi transnaţional; >obiective 

operationale> participarea GAL-MVS la proiecte de cooperare inter-

regionala si transnationala. 

Pr.09 “GAL-MVS 

animator si 

catalizator al 

dezvoltarii rurale 

durabile in MVS” 

431.2 Proiect functionare 

Proiecte de animare a 

teritoriului MVS 

obiective generale>consolidarea initiativei GAL-MVS, infiintata in dec. 

2006, prin implicarea unor actori locali din MVS, intr-o abordare de tip 

LEADER „de jos in sus”; obiective specifice>promovarea potentialului 

endogen al MVS; imbunatatirea guvernantei locale; obiective 

operationale> consolidarea parteneriatului (constructie institutională la 

nivel local; asigurarea resurselor umane, financiare si tehnice necesare 

activităii GAL-MVS; formarea/instruirea personalului GAL-MVS;cooperare 

in reteaua RNDR; pregatirea si asigurarea implementarii Planului de 

Dezvoltare Locala al Microregiunii Valea Sambetei (prin masura 41). 
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Planul de finantare 

In tabelul de mai jos - anexa C (format excel), propus ca model de Ghidul 

solicitantului sint evidenţiate costurile/bugetul pe fiecare măsură în parte care se regăseşte 

în strategia de dezvoltare, pe tipuri de sprijin (public – FEADR + contribuţia naţională, 

privat). 

In prima coloana s-au inserat denumirile prescurtate ale masurilor PDL-MVS, fara sa 

se piarda legatura cu denumirile din fisele masurilor. Bugetul propus se incadreaza in 

restrictiile Ghidului de selectie GAL. 

In Anexa IV-1 sint prezentate documente care sa ateste capacitatea de a mobiliza 

co-finanțarea necesară în implementarea strategiei 

angajate de GAL si anume: 

- pentru  masura 413.312 (microintreprinderi), respectiv, 413.313 (turism) doua 

conventii de cooperare si cofinatare cu doi dintre partenerii GAL-MVS, care au mai 

sprijinit si alte actiuni; in plus, exista si angajamentul BCR Agentia Fagaras de a 

sprijini finaciar beneficiarii de proiecte in cadrul PDL-MVS; 

- pentru masurile 421 (Cooperare), respectiv, 431.2 (functionarea GAL-MVS),  exista 

angajamentul primarilor din cele 9 comune din MVS, de a cofinanta anual activitatea 

GAL-MVS cel putin cu 1 leu de locuitor, functie de numarul de locuitori din comuna 

respectiva.  

 

Nota: In formularul de parteneriat, semnat de catre toti partenerii, acestia au fost de acord 

sa acopere cheltuielile de functionare pina la rambursare, ori de cite ori este nevoie. 
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Planul de finanţare se va atașa  în versiunea electronică, atât în forma PDF cât și în format Excel. 

Plan finantare  

Buget GAL MVS (in EURO, total perioada implementare strategie) 

Denumire parteneriat: Grupul de Actiune Locala-Microregiunea Valea Sambetei 

Județul: BRASOV 

A B C D E F G H 

Denumirea 

Măsurii 
Valoare publică  

Contribiție 

privată  

 Cost Total Ponderea (%) 

măsurii din  

valoarea 

publică PDL 

Contribuție 

FEADR 

Contribuție 

% contributie  

publică  

conform fișei 

tehnice a 

masurii din 

PNDR  
B+C Natională  

  B-F 

Masura 411.111 30.700 0 20.700 1,08% 24.560 6.140 100% 

Masura 411.112 163.800 0 163.800 5,75% 131.040 32.760 100% 

Masura 411.141 0 0 0 0% 0 0 0% 

Masura 411.143 0 0 0 0% 0 0 100% 

Masura 413.312 878.000 976.748 154.941 172.376 
1.302.941 

1.149.115 
30.81 34,27%  702.400 781.398 

175.600 

195.350 
max        85% 

Masura 413.313 
1.002.000 

903.252 
165.265 148.971 

1.167.265 

1.052.223 
35,16 31,69% 801.600 722.602 

200.400 

180.650 
max      100% 

Mas. 413.322Bd 200000 0 200000 07,02% 160000 40000 100% 

Mas. 413.322Bh 250000 0 250000 08,77% 200000 50000 100% 

Masura 421 25.500 0 25.500 0,89% 20.400 5.100 100% 

Cheltuieli de 

funcționare 

GAL,componenta 

a + componenta b 

300000 0 300000 10,52% 240000 60000 100% 
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TOTAL 2850000 320206 3170206 100% 2280000 570000   
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FISA MASURII 411.111 

Măsura 411.111 Formare profesionala, informare si furnizare de cunostinte 

 

A. Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei: 

Progresul actual în agricultura si silvicultura necesita un nivel corespunzator de 

instruire manageriala, tehnica, economica si juridica, inclusiv expertiza în tehnologii noi ale 

informatiei, pentru a corespunde cerintelor comunitare în domeniul fitosanitar, bunastarii 

animalelor, standardelor de calitate, sprijinind astfel mobilizarea populatiei rurale si 

îmbunatatirea diversitatii locale în vederea cresterii atractivitatii zonei rurale MVS, a 

diversificarii economiei rurale si a calitatii vietii. 

Necesitatea activitatilor de formare profesionala apare în contextul legat de cresterea 

competitivitatii si diversificarii produselor si activitatilor din agricultura si silvicultura, de 

restructurarea si modernizarea sectoarelor agricol si forestier, a sectoarelor de procesare si 

comercializare pentru produsele agricole si forestiere, de încurajarea afacerilor orientate spre 

piata, a cerintelor pentru o gama larga de aptitudini economice si de management cât si de 

îndeplinirea obiectivului gestionarii durabile a terenurilor si protectiei mediului, 

aplicarea de tehnologii si practici prietenoase mediului si de utilizare a energiei 

regenerabile. 

Activitatile de formare profesionala, informare si difuzare a cunostintelor sunt 

necesare si datorita faptului ca în MVS exista comune care apartin zonei montane  

defavorizate din punct de vedere natural, unde  continuarea activitatii agricole contribuie 

semnificativ la mentinerea viabilitatii spatiului rural. 

În sectorul forestier, ca urmare a modificarilor survenite în urma reconstituirii 

dreptului de proprietate asupra padurilor, structura proprietatii asupra fondului forestier a 

înregistrat o modificare accentuata prin reducerea suprafetelor aflate în proprietatea publica 

a statului. Composesoratele au un rol important in MVS in practicarea unui management 

durabil al proprietatilor. Pe de alta parte, numarul persoanelor (proprietari, lucratori, 

specialisti) cu impact asupra sectorului forestier a crescut si apar nevoi de instruire pentru un 
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management durabil al padurii pentru a armoniza diferite interese si atitudini chiar 

contradictorii din cauza lipsei de cunoastere moderna in domeniu. 

Nota. Aceasta masura concentreaza pentru toate prioritatile strategiei de dezvoltare 

locala a MVS, acele obiective operationale caracteristice domeniului formarii profesionale, 

informare si furnizarii de cunostinte pentru toate grupurile tinta/beneficiari finali (vezi 

precizarile de mai jos). 

Prin consultări între toţi partenerii (publici, privaţi, ONG) din teritoriul MVS,  pe baza 

analizei diagnostic si analiza SWOT si a discutiilor in atelierele de lucru s-a identificat o serie 

de nevoi de formare profesionala, informare si furnizare de cunostinte pentru care este 

definita urmatoarea “ierarhie de obiective ale masurii”: obiective generale>imbunatatirea 

competitivitatii sectoarelor agricol si silvic; utilizarea durabila a terenurilor agricole si silvice, 

protectia mediului; obiective specifice>dobândirea de informatii si cunostinte relevante care să 

permită gospodărirea durabilă a terenurilor agricole si forestiere, cresterea calitătii 

managementului la nivel de fermă; imbunătătirea si dezvoltarea competentelor necesare pentru 

persoanele care sunt sau vor fi implicate în activităti forestiere pentru practicarea unui 

management durabil al pădurilor; obiective operationale> îmbunătăţirea cunoştinţelor 

tehnice, economice si de management; cresterea gradului de educare şi conştientizare a 

proprietarilor de păduri 

Mai detaliat pentru fermieri de semi-subzistenta,  tineri fermieri si alti fermieri: 

• pregătire tehnica, economica; • pregătire generală pentru managementul şi 

administrarea fermelor;• respectarea condiţiilor de eco-condiţionalitate şi a Standardelor Pieţei 

Agricole Comune, diversificarea sau restructurarea producţiei fermelor (introducerea de noi 

produse şi sisteme de procesare) ;• conştientizarea fermierilor privind probleme generale 

de mediu în sectoarul agricol, în scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului; • informări 

privind introducerea de noi tehnologii informaţionale şi de comunicare (IT). 

Mai detaliat pentru proprietari de paduri: 

 • cresterea gradului de educare şi conştientizare a proprietarilor de păduri si altor 

lucratori in silvicultura (dobândirea conştiinţei forestiere) în vederea asigurării gospodăririi 

durabile a pădurilor coroborat cu valorificarea superioară a resurselor forestiere şi creşterea 
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procentului de păduri la nivel naţional, ce reprezintă obiective principale ale politicii naţionale 

forestiere; 

 

B. Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

Masura 411.111 se inscrie in Măsura 111 Formare profesională, informare si 

furnizare de cunostinte si este menita sa sprijine pe termen lung, in zona MVS, acţiuni de 

formare profesională, informare si furnizare de cunostinte fermierilor din agricultura, 

proprietari si alti din lucratori din silvicultura.  

 

C. Beneficiari, criterii si cheltuieli 

C1.  Beneficiarii finali:  

 Fermieri de semi-subzistenta, tineri fermieri si alti fermieri  

Conform PNDR, in abordarea noastra, fermierul este o persoana fizica sau juridica, a 

carei exploatatie este situata pe teritoriul tarii si are o dimensiune egala sau mai mare de 2 UDE, 

care practica în principal activitati agricole si care este înregistrata în Registrul fermelor/ 

Registrul agricol/. 

 Proprietari de paduri si alte persoane implicate in silvicultura 

C2. Evaluarea numărului de beneficiari: 258 participanti din care 127 tineri: 

o  60 fermieri care detin ferme de semi-subzistenta (din care cel putin 30 tineri 

fermieri)  

o  25 fermieri membrii unui grup de producatori (din care cel putin 12 tineri 

fermieri)  

o 25 detinatori de ferme (din care cel putin 12 tineri fermieri) (creare retea de 

ferme/ asociatie pentru productie si promovare produse locale reprezentative; orientare spre 

procesare si/sau agroturism) 

o  30 proprietari de paduri si alte persoane implicate in silvicultura (din care cel 

putin 15 tineri) 

o 18 tineri fermieri pregatiti pentru aplicarea pe masura 411.112 Stabilire tineri 

fermieri  
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o 100 fermieri participanti la actiuni de informare si difuzare de cunostinte (din 

care cel putin 50 tineri fermieri): intruniri tematice, târguri, expozitii, proiecte de succes, 

evenimente care pot contribui la informarea acestora privind, de exemplu, noile tehnologii 

aplicate în diferite sectoare, sau pentru actiuni de schimb de experienta pe teme ca 

managementul exploataţiei agricole, contabilitatea fermei, protecţia mediului, agricultură 

ecologică etc. 

Nota: proiectele de mai sus vor fi anuntate in sesiuni de selectie,  individual sau 

grupate, functie de identificarea mai detaliata a nevoilor de formare, informare si difuzare de 

cunostinte si disponibilitatea, legata de ciclul agricol,  a beneficiarilor finali; 

 

C2. Beneficiarii directi: furnizori ai actiunilor de formare profesionala, informare si 

difuzare a cunostintelor, sunt entitati publice sau private care activeaza în domeniul formarii 

profesionale a adultilor si/sau informarii si difuzarii de cunostinte, sunt înfiintate conform 

legislatiei în vigoare în România si care îndeplinesc criteriile de eligibilitate si selectie; 

furnizorii de formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte pot fi: 

- entitati publice: institutii de învatamânt - licee si colegii cu profil agricol, silvic 

sau alimentar. 

- entitati private - persoane juridice care au competenta în domeniul agricol, 

silvic sau alimentar conforma cu obiectivele masurii. 

Furnizorii vor fi selectati tinind cont de procedurile de achizitie care se aplica pentru 

GAL-MVS 

C3. Criteriile de eligibilitate: 

- sunt persoane juridice constituite în conformitate cu legislatia în vigoare în România; 

- au prevazut în obiectul lor de activitate formarea profesionala sau informare si 

difuzare de cunostinte; 

- dispun de personal calificat (pentru fiecare domeniu de actiune furnizorul de formare 

profesionala, informare si difuzare de cunostinte va prezenta: listaexpertilor specializati pe 

acel domeniu, acordul scris al fiecarui expert pentru participarea la serviciul de formare, 

informare si difuzare de cunostinte, CV-ul fiecarui expert); 
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- au acces la facilitati administrative corespunzatoare activitatii specifice de formare 

sau de informare si difuzare de cunostinte; 

- dispun de capacitate tehnica si financiara necesare derularii activitatilor specifice de 

formare sau de informare si difuzare de cunostinte; 

- nu sunt în stare de faliment ori lichidare; 

- si-au îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari 

sociale catre bugetul de stat. 

 

C4. Criteriile de selectie locala - pentru ofertele furnizorilor eligibili; atribuirea 

contractului de servicii se va face pe baza celui mai avantajos punctaj obtinut în urma aplicarii  

criteriilor de selectie pentru ofertele furnizorilor eligibili, care se refera printre altele la: 

o caracteristici privind nivelul calitativ si tehnic (întelegerea nevoilor, numarul de 

experti, experienta acestora, logistica folosita pentru implementarea proiectului etc.) 

o planificarea activitatilor; 

o oferta financiara 

o furnizorii care au desfasurat actiuni de formare, informare si furnizare de 

cunostinte pe teritoriul MVS (pentru a incuraja o activitate pe termen lung a acestora in zona 

MVS)  

o furnizorii care prezinta dovezi, ca organizatie si/sau ca experti implicati, 

privind transferul de know-how, experienta si bune practici in cadrul  programului LEADER 

din Romania sau din alte tari UE 

 

C5. Criterii de selectie locala/prioritizare pentru participantii la activitatile de 

formare profesionala în domeniul agricol aplicate în functie de tematica instruirii, pe baza 

carora furnizorii de formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte vor selecta 

beneficiarii finali:  

• sa aiba vârsta de cel mult 40 de ani, adica tineri fermieri (tinerii fermieri, pe fiecare 

tip de proiect sa fie  cel putin 50% din participantii care formeaza grupul tinta);   

• sa fie fermier de semi-subzistenta; 
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• sa fie membru al unui grup de producatori sau altor forme asociative recunoscute 

conform legislatiei nationale în vigoare; 

• sa aiba un proiect de investitii; 

 

C6. Precizări privind acţiunile eligibile : 

- programe de formare profesionala (initiere, perfectionare si specializare), în functie 

de tematica cursului, grupul tinta si nivelul existent de pregatire al solicitantilor de formare 

profesionala în vederea îmbunatatirii si perfectionarii cunostintelor privind competentele 

manageriale si tehnice în domeniul agricol, forestier si agro-alimentar, introducerea de noi 

tehnologii si inovatii, protectia mediului si agricultura ecologica, cunoasterea si 

respectarea conditiilor de eco-conditionalitate etc. 

- actiuni de informare si difuzare de cunostinte privind schemele de sprijin ale PAC, a 

modului de aplicare si accesare a masurilor pentru dezvoltare rurala in MVS. 

C7. Proiecte pe grupuri tinta:  

- proiect de tip 1:  2 cursuri de formare profesională pentru un număr de 60 de 

fermieri de semi-subzistenta; in cadrul fiecărui curs de formare profesională vor fi pregătiţi 

aproximativ 30 de fermieri pe temele menţionate anterior inclusiv modulul de “protectia 

mediului” (deci 2 cursuri = 2 actiuni de instruire, conventie din PNDR, respectiv, 2 actiuni de 

mediu); vor fi fermierii consiliati pe masura 411.143 si care acceseaza masura 411.141. 

- proiect de tip 2:  1 curs de formare profesionala pentru 25 membri ai unui 

grup de producatori; in cadrul cursului de formare profesională vor fi pregătiţi aproximativ 

25 de fermieri pe temele menţionate anterior inclusiv modulul de “protectia mediului”  

(deci 1 curs = 1 actiune de instruire, respectiv, 1 actiune de mediu) 

- proiect de tip 3:  1 curs de formare profesionala pentru 25 de fermieri de 

semi-subzistenta; in cadrul cursului de formare profesională vor fi pregătiţi aproximativ 25 

de fermieri pe temele menţionate anterior inclusiv modulul de “protectia mediului” (deci 1 

curs = 1 actiune de instruire, respectiv, 1 actiune de mediu)  pentru crearea unei retele de 

ferme comerciale care vor forma o asociatie in scopul producerii si promovarii produselor 

locale reprezentative;  
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- proiect de tip 4:  1 curs de formare profesionala pentru 18 tineri fermieri ( 

1curs= 1 actiune de instruire, respectiv, 1 actiune de mediu); in cadrul cursului de formare 

profesională vor fi pregătiţi aproximativ 18 tineri fermieri pe temele menţionate anterior 

inclusiv modulul de “protectia mediului”) selectati dupa aplicarea pe masura 411.112 

Stabilire tineri fermieri; 

- proiect de tip 5:  1 curs de formare profesională pentru un număr de 25 

proprietari si alte persoane implicate in silvicultura  (deci 1 curs = 1 actiune de instruire, 

respectiv, 1 actiune de mediu); in cadrul cursului de formare profesională vor fi pregătiţi 

aproximativ 25 de persoane implicate in silvicultura, inclusiv modulul de “protectia 

mediului”;   

- proiect de tip 6:  5 actiuni de informare si difuzare de cunostinte (deci 5 

actiuni de informare, respectiv, 5 actiuni de mediu) pentru 100 fermieri dintre care 50 

tineri, inclusiv cu tematica de protectia mediului. 

La sfârşitul fiecărei sesiuni de formare profesională participanţii vor completa un 

chestionar individual de evaluare a cunoştinţelor dobândite şi vor primi atestate de 

participare recunoscute numai în cadrul PNDR, pe care vor fi menţionate domeniile în care a 

fost realizată formarea profesională.  

Nota: Numar total de actiuni de mediu pentru care furnizorii vor preciza cheltuieli 

adecvate in bugetul estimativ: 11 actiuni de mediu 

C8. Costuri  eligibile: 

a) Costurile legate de pregatirea si desfasurarea actiunilor de formare profesionala: 

- Onorarii si diurna pentru expertii din echipa de proiect a contractorului; 

- Diurne pentru cursanti (cazare si masa); 

- Cheltuieli de transport; 

- Materiale didactice si consumabile; 

- Închirierea de echipamente specifice pentru implementarea proiectului; 

- Închirierea de spatii adecvate pentru desfasurarea actiunilor de formare 

profesionala; 

- Alte cheltuieli legate de implementarea actiunilor de formare profesionala. 
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b) Costurile privind diferite tipuri de actiuni de informare si difuzare de cunostinte: 

- Cheltuieli de transport; 

- Materiale informative; 

- Alte cheltuieli legate de implementarea actiunilor de informare si difuzare de 

cunostinte. 

Toate aceste costuri trebuie sa fie rezonabile, justificate si sa corespunda principiilor 

unei bune gestionari financiare, în special din punct de vedere al raportului pret-calitate si al 

rentabilitatii. 

 

C9. Costuri ne-eligibile: 

i. cheltuielile cu investitiile; 

ii. cheltuielile pentru activitati de formare sprijinite prin Fondul Social European 

(POSDRU) 

 

D. Finanţare : 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 100% 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost 

total 

mediu 

Estimarea 

Costului total 

pe măsură 

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţia 

publică 

naţională 

Contribuţia 

privată 

4 7.700 30.700 24.560 6.140 - 

E. Indicatorii specifici fişei măsurii din PNDR:   

Tip de indicator Indicator Tinta 

 2011-2013 
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Realizare 

 

 

 

Numar participanti:  

 numar de participanti la activitati de 

 formare profesionala: 

 numar de participanti la actiuni de 

 informare si difuzare de cunostinte: 

din care: 

 tineri sub 40 de ani: 

 

150 

 

100 

 

 

60 

 

 

80 

150 

  

15 

 

530 

260 

 

6 

 

Tipul participantilor: 

 activi în agricultura 

 activi în silvicultura 

Numar total de zile realizate de toti 

 participantii (o zi 

echivaleaza cu 8 ore) 

 de pregatire profesionala 

 de informare si difuzare de  

cunostinte 

Numar actiuni de mediu: 

Rezultat Numar de participanti:  

  care au terminat cu succes 

 formarea profesionala  

 care au beneficiat de actiuni de  

informare si difuzare de cunostinte 

 

70 

 

50 

 

F. Sinergia cu alte masuri  

Sprijinul acordat prin aceasta masura va facilita accesul la alte masuri din Programul 

National de Dezvoltare Rurala, în special cele din Axa 1- Cresterea competitivitatii sectoarelor 

agricol si forestier (in interiorul strategiei MVS si exteriorul acesteia)  si Axa 2 – 

Îmbunatatirea mediului si a spatiului rural (prin acces direct la finantare in afara strategiei 
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MVS). De asemenea, accesul la masura de instalare a tinerilor fermieri si sprijin pentru fermele 

de semi-subzistenta este conditionat de dovedirea de competente profesionale, ce pot fi 

obtinute prin participarea potentialilor beneficiari la cursurile finantate prin aceasta masura. 

Împreuna cu Masura 411.143 – „Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta 

pentru fermieri” - sprijinul care se acorda prin aceasta masura va spori nivelul de cunoastere, 

informare, educatie a persoanelor care lucreaza în sectoarele agricol si silvic, va facilita, de 

asemenea, accesarea unor masuri de investitii de catre tinerii fermieri. 

 

G. Complementaritatea cu POSDRU (FSE) 

GAL-MVS a pregatit inca din 2009 si a demarat la 1 iulie 2010 (vezi sectiunea 

Cooperare), proiectul I-DEALIS  pe economie sociala, in cooperare cu Asociatia Depresiunea 

Horezu (potential GAL), pe Masura 5.1 din POSDRU in scopul rezolvarii unor probleme legate 

de grupurile dezavatajate din zona rurala in scopul crearii de locuri de munca si pentru 

schimbul de bune practici. Proiectul prevede atit actiuni de formare si consultanta cit si 

actiuni investionale pentru a asigura baza materiala crearii de noi locuri de munca. Este un 

proiect care sustine criteriul de selectie SCS 3.1.4, privind complementaritatea cu alte 

programe de dezvoltare, in acest caz cu POSDRU (FSE). In plus, GAL-MVS pregateste si alte 

proiecte pe AP 5 a POS DRU care vor promova  orientarea, consultanta si formarea în 

domeniul antreprenorial si în domenii nonagricole: 

1. Crearea unei retele de gospodarii si ferme didactice destinate agroturismului si 

turismului 

2. Crearea unei retele de intreprinderi sociale pentru grupurile defavorizate din 

MVS (femei, romi, persoane cu nevoi sociale) 
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FISA MASURII 411.112  

Măsura 411.112 Instalarea tinerilor fermieri 

 

A. Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

Estimarile facute in cadrul consultarilor cu “persoane resursa” din domeniul 

agriculturii din MVS, a analizei diagnostic si analizei SWOT rezulta ca numarul tinerilor care 

sint ocupati in agricultura in MVS, marcata de o cadere masiva a industriei chimice  din zona 

care a dominat piata muncii pina in 1990, este in scadere, insa chiar daca o mare parte din 

tineri au emigrat in tarile UE, au ramas tineri care ar avea disponibilitatea sa preia 

“mostenirea” agricola de la parinti sau sa apeleze la alte solutii de intrare in posesia unor 

terenuri consistente pentru a incepe o activitate agricola profitabila. Nu sint exclusi nici tinerii 

care au lucrat in zona rurala a unor tari UE si in aceasta perioada de criza si-au propus sa se 

intoarca la origini si sa utilizeze know-how-ul acumulat in agricultura si/sau in servicii pentru 

agricultura. Procesul de imbatrinire a celor care detin in prezent ferme de subzistenta sau 

semi-subzistenta va atinge in prezentul exercitiul bugetar un nivel critic. In afara procesului 

de arendare si/sau concesionare de catre/catre fermele relevante, care a atins un nivel 

avansat de comasare a terenurilor lucrate (vezi exemplul fermei GUSUTRI SRL din comuna 

Dragus).  

Analizând structura de vârsta a managementului în cadrul exploatatiilor agricole 

individuale mai mari de 1 UDE, se constata ca o pondere foarte mare de peste  trei sferturi o 

reprezinta “proprietarii” de exploatatii cu vârsta de 55 de ani si peste, comparativ cu 

ponderea celor cu vârsta între 40 si 55 de ani si a tinerilor sub 40 de ani care sint mai putini.  

Tendinta de îmbatrânire a sefilor de exploatatii se observa si în cadrul exploatatiilor cu 

personalitate juridica.  Ponderea exploatatiilor agricole conduse de tinerii fermieri sub 40 de 

ani a înregistrat un trend descendent în ultima perioada reflectând si un grad scazut de 

ocupare a acestora în exploatatiile agricole, atit în tara noastra, cât si la nivelul UE-27 

(EUROSTAT, 2005). Ca si la nivel national problema vârstei înaintate este mult mai putin 

pronuntata în exploatatiile comerciale mai mari. Exemplu, 2 dintre directorii executivi ai 

societatii CARMOLIMP SA din comuna Ucea (productie vegetala, zootehnie, prelucrarea 
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laptelui si carnii etc) au virsta in jur de 30 ani prelund, dupa terminarea studiilor, friiele 

afacerii de la parinti). 

Având în vedere ca segmentul de vârsta cuprins între 40 si 55 de ani detine în prezent 

o pondere foarte mare, fara a lua masuri de întinerire, ponderea sefilor de exploatatie cu 

vârsta de peste 65 de ani va creste semnificativ în perioada urmatoare. Aceasta tendinta, care 

se manifesta la nivelul întregului spatiu rural al MVS, risca sa puna în pericol activitatea 

agricola viitoare, cu efecte asupra economiei, peisajului, culturii si traditiilor satului românesc. 

Este si unul din multele argumente care au stat la baza definirii misiunii GAL-MVS: 

“Dezvoltare rurala durabila intr-o zona cu vechi traditii – Microregiunea Valea Sambetei”. 

Enuntul “reînnoirea generatiei sefilor de exploatatii agricole” devine o necesitate a 

sectorului agricol din MVS, având ca efect atât îmbunatatirea competitivitatii acestuia, cât si 

îmbunatatirea vietii sociale a comunitatilor rurale. In cadrul atelierelor noastre de lucru s-a 

acceptat conceptul ca generatia tânara de fermieri poate sa îndeplineasca mai usor cerintele pe 

care societatea le solicita profesiei de agricultor si totodata si pe cele cerute prin regulamentele 

Politicii Agricole Comune: securitate alimentara, igiena si bunastare a animalelor, diversificare, 

obtinere de produse locale de calitate superioara, constientizare a rolului pe care îl joaca 

agricultura în combaterea schimbarilor de clima (utilizarea energiei regenerabile, 

biodiversitate, reducerea emisiilor de dioxid de carbon), creare de locuri de munca si 

crestere economica în mediul rural, constientizare a efectelor negative determinate de 

abandonul terenurilor agricole. Prin integrarea Asociatiei/Cooperativei/Grupului tinerilor 

fermieri cu celelate asociatii pe care GAL-MVS le va promova in Reteaua de Dezvoltare Rurala 

– MVS, tinerii fermieri vor promova, de asemenea, o gama larga de activitati: apropierea de 

asociatia pensiunilor agroturistice - turism rural si valorificare produse (vezi masura 

413.313), de asociatia centrelor culturale - conservarea traditiilor si mostenirii culturale – 

predarea stafetei catre tineri (vezi masura 413.322Bh) si desigur de protectie a mediului. 

Argumentele prezentate mai sus (problemele identificate in analiza diagnostic, 

punctele slabe din analiza SWOT si reflectarea obiectivelor operationale),  justifica sustinerea 

acordarii sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri, dezvoltarea fermelor comerciale si 

îmbunatatirea magementului acestora. Ca definitie instalarea tinerilor fermieri reprezintă 
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activitatea de înfiinţare şi/ sau preluare prin transfer de proprietate şi/ sau arendă/ 

concesionare a unei exploataţii agricole1 între 6 – 40 UDE, care produce în principal produse 

agricole vegetale şi animale (materie primă) pentru consum uman şi hrana animalelor, pentru 

prima dată în calitate de conducător (şef) de exploataţie. 

In cadrul procesului de consultare între  partenerii (publici, privaţi, ONG) din teritoriul 

MVS  pe baza analizei diagnostic si analiza SWOT si a consultarilor in atelierele de lucru de tip 

01 – pe comune, tip 02 si tip 03 – pe domenii,  s-a stabilit ca prioritate “Sprijinirea tinerilor 

fermieri” cu urmatoarea “ierarhie de obiective ale masurii”: obiective generale>cresterea 

competitivitatii agriculturii prin – icurajarea instalarii tinerilor fermieri; modernizarea 

fermelor; imbunatatirea managementului fermelor (o noua generatie de lideri fermieri); 

obiective specifice>cresterea veniturilor exploatatiilor conduse de tinerii fermieri; obiective 

operationale> cresterea sprijin financiar pentru stimulare spirit antreprenorial si 

diversificaare activitati si crestere venituri. 

Setul de interventii propuse in cadrul acestei masuri se inscrie in contextul larg al 

cresterii competitivitatii economice in MVS si in special al agriculturii care tine de misiunea 

strategiei de dezvoltare locala - „dezvoltarea rurala durabila in MVS”. 

Va fi un proiect pilot prin care tinerii fermieri vor fi incurajati sa preia managementul 

unor exploatatii care sa abordeze agricultura in noile conditii tehnologice si de reglementare 

pe care intrarea in UE ni le ofera si chiar impune. Se va acorda atentie  aspectelor de 

protectia mediului precum si constituirii asociatiei tinerilor fermieri care sa sa se racordeze 

la alte organizatii nationale sau sa beneficieze de un schimb de bune practici in tara sau alte 

tari din UE. Alta miza consta in crearea de locuri de munca platite ca salariati atit pentru 

membri ai propriilor familii cit si a unor familii vecine care detin ferme de subzistenta. 

 

B. Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

Masura 411.112 se inscrie in Măsura 112 din PNDR Instalarea tinerilor fermieri, pentru 

etapa 2010-2013. Sprijinul acordat în cadrul masurii, are ca scop: 

- imbunatatirea managementului exploatatiei agricole; 

- imbunatatirea performantelor generale ale exploatatiei agricole; 
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- adaptarea productiei la cerintele pietei; 

- respectarea normelor comunitare, în special, cerintele de eco-conditionalitate, de 

protectie a muncii, protectia mediului si sanitar-veterinare. 

 

C. Beneficiari 

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura 

411.112 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 GAL-MVS  

- 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.   

Nota: Eventualele conditii de eligibilitate specifice sau restrictive (definite in baza 

prioritatilor si obiectivelor strategice din PDL-MVS),  in cadrul acestei masuri,  legate de 

beneficiarul si actiunea propusa  prin proiect, nu pot contrazice conditiile de eligibilitate 

din Ghidul solicitantului masurii 112 din PNDR. 

Precizam totusi  ca tinerii fermieri trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: 

a) au vârsta sub 40 de ani si se instaleaza pentru prima data în exploatatiile agricole, ca 

si conducatori (sefi) ai exploatatiei; 
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b) detin sau se angajeaza sa dobândeasca competente si calificari profesionale în 

raport cu activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare. 

c) prezinta un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activitatilor agricole din cadrul 

exploatatiei, conform cerintelor din Ghidul solicitantului masurii 112 din PNDR. 

d) sunt membri ai familiei de fermier, care au lucrat mai mult de 50% din timpul lor de 

lucru în cadrul fermei (nu neaparat în ferma familiei de fermier) cu cel putin 12 luni înaintea 

instalarii sale pe cont propriu. 

e)tinerii fermieri care beneficiaza de sprijin prin aceasta masura sunt obligati sa 

urmeze, în primii trei ani de la primirea sprijinului, cursuri de formare profesionala prin 

Masura 411.111 de formare în domeniile: managementul exploatatiei agricole, contabilitatea 

fermei, protectia mediului, agricultura ecologica etc. 

 

D. Criterii de selectie locala 

D3.1 Criterii de baza: 

CB1: Obiectivele proiectului se încadrează în Planul de Dezvoltare Locala - MVS, 

conform fisei prezentei masuri - obiective operationale, beneficiari eligibili, tipuri de investii 

si cheltuieli eligibile, bugetul masurii (DA/NU); 

CB2: Exploatatia agricola pentru care se elaboreaza proiectul se localizeaza in 

teritoriul GAL MVS (la fel si sediul social si eventualele puncte de lucru ale entitatii juridice 

care-l implementeaza) (DA/NU); 

CB3: Proiectul prevede o investitie de mediu cu cheltuielile aferente precizate  in 

bugetul indicativ conform Ghidului solicitantului masurii 112 din PNDR (DA/NU); 

D3.2 Criterii cu punctaj: 

CS1: Solicitantul deţine o fermă de semi-subzistenţă 

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul completează 

secţiunea specifică ”Stabilirea dimensiunii economice a fermei” a Cererii de finanţare, 

din care va trebui să rezulte că exploataţia agricolă deţinută are o dimensiune 

economică cuprinsă între 6 şi 8 UDE (20 puncte) 

CS2: Solicitantul  are în proprietate exploataţia agricolă.  
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Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul ataşează la Cererea 

de finanţare documente prin care să demonstreze că deţine în proprietate întreaga  

exploataţie agricolă: 

-documente care atesta dreptul de proprietate asupra terenului agricol conform 

legislaţiei în vigoare;  

- documente care atestă dreptul real principal de proprietate al clădirilor din 

exploataţie; 

- extras din Registrul Exploataţiei emis de ANSVSA/DSVSA din care să rezulte: efectivul 

de animale deţinut, al pasărilor şi al familiilor de albine şi data primei înscrieri a solicitantului 

în Registrul Exploataţiei (30 puncte) 

CS3: Solicitantul face parte dintr-o forma asociativa, recunoscuta conform 

legislatiei in vigoare 

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul ataşează la Cererea 

de finanţare documente prin care să demonstreze că acesta este membru al unei forme 

asociative, iar scopul şi obiectivele formei asociative sunt în domeniul proiectului pentru care 

se solicită finanţare: 

-grupuri de producători recunoscute în conformitate cu Legea nr. 338/2005, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- grupuri de producători recunoscute preliminar şi organizaţii de producători din 

sectorul fructe şi legume recunoscute conform Ordinului Ministrului nr. 694/2008,  cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- societate cooperativa agricolă, consituită conform legii nr.1/2005; 

- cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- organizaţii de îmbunătăţiri funciare constituite conform Legii nr.138/2004, cu  

modificările şi completările ulterioare.  

- Organizatia Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA) document 

avizat de consiliul director, din care să reiasă că solicitantul este membru al acesteia însoţit 

de statutul organizatiei.  
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Formele asociative pot fi constituite şi recunoscute la nivel MVS, judeţean şi naţional 

(20 puncte) 

CS4: Solicitantul  acceseaza si masura de agromediu (daca masura va fi activata). 

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul ataşează la Cererea 

de finanţare documente prin care să demonstreze că acesta a accesat Măsura 214 „Plăţi de 

Agro –mediu” din cadrul PNDR, prin care solicitantul şi-a asumat, în mod voluntar, 

angajamente de agro – mediu pentru o perioadă de cinci ani de la data semnării 

angajamentului. (10 puncte)  

CS5: Proiecte care au în componenţă şi investiţii de producere a energiei din 

surse regenerabile utilizate în scopul desfăşurării activităţii. Punctajul se acordă 

proporţional cu ponderea pe care o are valoarea investiţiei pentru energie regenerabilă în 

valoarea totală din Planul de afaceri (max 10 puncte) 

CS6: Proiecte inovative care promoveaza investitii/actiuni care nu s-au mai realizat 

pina in prezent in teritoiul MVS (10 puncte) 

 

Nota. Nu exista punctaj minim pentru aceasta masura. Selectia se face in ordinea 

descrescatoare a punctajului de selectie, in cadrul sumei alocate. În cazul cererilor de 

finantare cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în baza criteriilor precizate in 

Ghidul solicitantului masurii 112 din PNDR. 

E. Precizări privind acţiunile si cheltuielile eligibile: acestea trebuie sa respecte 

Ghidul solicitantului masurii 112 din PNDR. Toate costurile trebuie sa fie rezonabile, 

justificate si sa corespunda principiilor unei bune gestionari financiare, în special din punct de 

vedere al raportului pret-calitate si al rentabilitatii. 

F. Finanţare : 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 100% 

Nr. de 
proiecte 

prevăzute 

Cost 
total  

mediu 
 

Estimarea 
costului 
total pe 
măsură 

Contribuţia 
FEADR – 
măsură 

Contribuţia 
publică 

naţională 

Contribuţia 
privată 

8 20.000 163.800 131.040 32.760 - 

G. Indicatorii specifici:   
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Tip de indicator Indicator Tinta 2011-2013 
 

 
 
 
 

Realizare 

Numar total de tineri fermieri sprijiniti 
Din care: numar total de ferme de semi-

subzistenta spijinite 

8 
2 

 
 

40.000 
0 

Volum total al investitiilor facute de 
tinerii fermieri (euro) 

Numar proiecte cu actiuni de mediu 

Rezultat Cresterea valorii adaugate brute în 
fermele care beneficiaza de sprijin 

8 % 

 

H. Sinergie cu alte masuri 

- Măsura 411.111 Formare profesionala, informare si furnizare de cunostinte. 

Desi nivelul de educatie al tinerilor din sectorul agricol dar care nu au ajuns lideri  este 

rezonabil, necesitatea activitatilor de formare, consiliere si consultanta apare în contextul 

legat de cresterea competitivitatii si diversificarii produselor si activitatilor din agricultura. 

De asemenea este necesara restructurarea si modernizarea sectoarului agricol, a sectoarelor 

de procesare si comercializare pentru produsele agricole, de încurajarea afacerilor orientate 

spre piata, a cerintelor pentru o gama larga de aptitudini economice si de management cât si 

de îndeplinirea obiectivului gestionarii durabile a terenurilor si protectiei mediului, 

aplicarea de tehnologii si practici prietenoase mediului si de utilizare a energiei 

regenerabile. 

Activitatile de formare, consiliere si consultanta sunt necesare si datorita faptului ca în 

MVS exista comune care apartin zonei montane  defavorizate din punct de vedere natural, 

unde  continuarea activitatii agricole contribuie semnificativ la mentinerea viabilitatii 

spatiului rural si actiunile respective pot aduce valoare adugata semnificativa acestei zone. De 

asemenea teritoriul MVS se intersecteaza cu situri Natura 2000 care aduc in plus o nevoie de 

cunosatere speciala. Asadar, impreuna cu Masura 411.111 Formare profesionala, 

informare si furnizare de cunostinte  - pentru grupul tinta format din tineri fermieri - 

sprijinul care se acorda prin Masura 411.112  va spori sinergia acestor actiuni precum si 

competitivitatea tinerilor agricultori. Obiectivul operational pentru grupul tinta “tineri 

fermieri” este>:  îmbunătăţirea cunoştinţelor tehnice, economice si de management; mai 

detaliat pentru tineri fermieri:• pregătire tehnica, economica; • pregătire generală pentru 
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managementul şi administrarea fermelor;• respectarea condiţiilor de eco-condiţionalitate şi a 

Standardelor Pieţei Agricole Comune, diversificarea sau restructurarea producţiei fermelor 

(introducerea de noi produse şi sisteme de procesare);• conştientizarea fermierilor privind 

probleme generale de mediu în sectoarul agricol, în scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului; • 

informări privind introducerea de noi tehnologii informaţionale şi de comunicare (IT). 

     - Masura 411.141, Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta;  

- alte masuri PNDR (daca vor fi active) conform Ghidului solicitantului masurii 112 din 

PNDR. 

 

I. Valoarea sprijinului nerambursabil 

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 12.000 de Euro pentru o 

exploatație agricolă cu dimensiunea minimă de 6 UDE, iar peste această dimensiune, 

sprijinul pentru instalare poate crește cu 4.000 Euro/ 1 UDE, dar nu va putea depăși 40.000 

de Euro/ exploatație. 
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FISA MASURII 411.141 

Măsura 411.141Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta 

 

A. Obiectivul  şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

Ca si la nivel national, ca urmare a retrocedarii terenurilor, in MVS majoritatea 

fermelor individuale se caracterizeaza printr-o putere economica redusa si orientare spre 

consum din productia proprie, având mai mult caracter de subzistenta si semi-subzistenta. 

Deschiderea acestora catre piata este relativ redusa, atât în ceea ce priveste achizitiile 

necesare pentru desfasurarea activitatii cit si rezultatele obtinute si valorificate.  

Deoarece exista un numar mare de ferme mici in MVS (de subzistenta si semi-

subzistenta), pentru care nu exista posibilitati reale de restructurare, numarul fermelor luate 

în considerare pentru sprijin în vederea transformarii lor în ferme comerciale, va include 

numai fermele de semisubzistenta între 2 si 8 UDE.   

Astfel, exploatatiile din grupa 2-8 UDE sunt, de obicei, exploatatii individuale tipice, iar 

procentul persoanelor juridice este foarte redus  Diferenta fata de clasa de dimensiune 

economica 8-16 UDE este clara, activitatea agricola fiind aici orientata spre comercializare. 

Sprijinirea fermelor cu dimensiunea economica între 2 si 8 UDE, are marele avantaj ca 

gestioneaza un segment de exploatatii relativ omogen (cu media de circa 5 ha pentru grupa 2-

4 UDE si circa 10 ha pentru grupa 4-8 UDE. 

 Cum nu este de asteptat ca numarul de fermieri care vor depune cerere de sprijin sa 

fie mai mare de un sfert din totalul beneficiarilor potentiali, aceasta abordare este considerata 

cea mai realista. Deoarce relatia exploatatiilor cu piata este mai putin dezvoltata, planul de 

afaceri va pune accent pe vânzarea productiei si nu atât pe realizarea de investitii, 

acestea din urma reprezentând baza care va permite o schimbare a orientarii exploatatiei, dar 

linia directoare o va constitui identificarea oportunitatilor de valorificare a productiei. 

Sistemul de productie mixt al acestor exploatatii nu difera foarte mult de segmentul fermelor 

de subzistenta (si anume, combinatia granivore-culturi de câmp), însa exista aici o orientare 

mai puternica spre piata.  
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Analiza veniturilor acestor gospodarii releva faptul ca o ferma din clasa 2-5 UDE poate 

acoperi necesarul de autoconsum  al unei gospodarii cu o medie de 1-3 membri. Totusi, 

pentru ca o ferma sa îsi comercializeze o parte din productie, este nevoie de 2 pâna la 4 UDE 

suplimentare (calcul realizat de MADR). 

În fermele de semi-subzistenta fermierii desfasoara diverse activitati agricole de 

cultivare a plantelor (mai ales cartofi,  porumb, cereale) si de crestere a animalelor (vaci, 

bivoli, oi, capre, cai), bazate pe traditii specifice satului din Tara Fagarasului.  

Aceste ferme se caracterizeaza printr-o structura de productie foarte diversificata, 

determinata de necesitatile gospodariei, precum si printr-o dotare tehnica redusa si 

necorespunzatoare, ceea ce împiedica cresterea productivitatii si obtinerea unui surplus de 

produse destinate vânzarii. Orientarea acestor ferme catre piata necesita schimbarea 

sistemului de productie si implicit cheltuieli financiare suplimentare, pe care fermierii nu si le 

pot permite. 

Sprijinul acordat pentru restructurarea fermelor de semi-subzistenta este un instrument 

menit sa determine, în principal, o îmbunatatire a managementului însotita de transformarea 

acestora în exploatatii familiale comerciale, capabile sa identifice noi oportunitati de 

valorificare a productiei. Vom acorda atentie fermelor de semi-subzistenta din zonele 

defavorizate sau din zone cu importanta pentru mediu (HNV, Natura 2000) care se 

intersecteaza cu teritoriul Microregiunea Valea Sambetei. In scopul adaptarii productiei 

din punct de vedere calitativ la cerintele pietei, fermierii de semi-subzistenta se pot asocia în 

grupuri de producatori sau alte cooperative/asociatii si pot accesa, de asemenea, masurile ce 

vizeaza îmbunatatirea pregatirii profesionale – masura 411.111 si utilizarea serviciilor de 

consultanta – masura 411.143. 

Estimarile facute in cadrul consultarilor cu “persoane resursa” din domeniul 

agriculturii din MVS, a analizei diagnostic si analizei SWOT rezulta ca numarul fermelor de 

semi-subzistenta in agricultura in MVS este suficient de mare (conform estimarilor 

specialistilor APIA Voila in cadrul atelierelor),   ca sa merite un proiect pilot de sprijin a 

acestora urmind ca in exercitiul financiar urmator proiectul sa se extinda. 
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In cadrul atelierelor noastre de lucru s-a acceptat conceptul PNDR care precizeaza ca  

este necesar ca  fermierii sa  poata sa îndeplineasca mai usor cerintele pe care societatea le 

solicita profesiei de agricultor si totodata si pe cele cerute prin regulamentele Politicii 

Agricole Comune: securitate alimentara, igiena si bunastare a animalelor, diversificare, 

obtinere de produse locale de calitate superioara, constientizare a rolului pe care îl joaca 

agricultura în combaterea schimbarilor de clima (utilizarea energiei regenerabile, 

biodiversitate, reducerea emisiilor de dioxid de carbon), creare de locuri de munca si 

crestere economica în mediul rural, constientizare a efectelor negative determinate de 

abandonul terenurilor agricole.  

In cadrul procesului de consultare între  partenerii (publici, privaţi, ONG) din teritoriul 

MVS  pe baza analizei diagnostic si analiza SWOT si a consultarilor in atelierele de lucru de tip 

01 – pe comune, tip 02 si tip 03 – pe domenii,  s-a stabilit ca prioritate “dezvoltarea fermelor 

de semi-subzistenta pentru a deveni ferme comerciale  cu urmatoarea “ierarhie de 

obiective ale masurii”: obiective generale>cresterea competitivitatii exploatatiilor agricole 

pentru rezolvarea problemelor legate de tranzitie intr-o piata concurentiala unica; obiective 

specifice>cresterea volumului productiei pentru piata, diversificare activitati si noi produse; 

obiective operationale>crestere sprijin financiar pentru stimulare spirit antreprenorial si 

diversificare activitati si crestere venituri. 

 

B. Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

Masura 411.141 se inscrie in Măsura 141 din PNDR Sprijinirea fermelor agricole 

de semi-subzistenta, pentru etapa 2010-2013. Sprijinul acordat în cadrul masurii consta in 

asigurarea  veniturilor necesare în perioada de restructurare si transformarea fermelor de 

semi-subzistenta în exploatatii orientate catre piata, prin utilizarea durabila a factorilor de 

productie, prin îmbunatatirea managementului, prin diversificarea productiei agricole, 

precum si introducerea de tehnologii performante adaptate conditiilor locale. Rezultatul 

imediat ar consta in creterea veniturilor si scaderea cheltuielilor, deci o valoare adaugata 

suplimentara. 
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C. Beneficiari 

Sprijinul financiar prevazut pentru aceasta masura, se acorda fermierilor asa cum sunt 

definiti  în subcapitolul 5.2. din PNDR.  Acestia sunt persoane  fizice si persoane fizice 

autorizate în vârsta de pâna la 62 de ani, care prezinta un Plan de afaceri pentru 

restructurarea exploatatiei agricole.  

Limita de vârsta a avut în vedere procentul ridicat al fermelor de semisubzistenta, 

conduse de persoane la pensie. Masura vizeaza acei fermieri care dispun nu numai de 

motivatie ci si de ani suficienti de munca pentru dezvoltarea unor exploatatii viabile si 

evitarea oricaror suprapuneri ale sprijinului pentru restructurare cu sprijinul furnizat de 

pensiile de stat. 

Persoanele fizice neautorizate vor fi si ele acceptate ca beneficiari potentiali daca se 

angajeaza sa se autorizeze pâna la data încheierii contractului de finanatare. Aceasta 

procedura ofera cadrul legal pentru a dezvolta o activitate comerciala. 

Ferma de semi-subzistenta este ferma care produce, în principal, pentru consumul 

propriu, dar care comercializeaza si o parte din productia realizata. Dimensiunea economica a 

fermelor de semi-subzistenta poate varia între 2-8 UDE. Pentru a deveni viabila, ferma de 

semi-subzistenta poate desfasura si activitati non-agricole generatoare de venituri. O 

posibilitate in plus consta pentru fermele din MVS, implicarea acestora in activitati 

agroturistice pentru valorificarea superioara a produselor locale sau, pentru anumite 

perioade, ferma sa joace rolul de “ferma didactica”. Pentru ambele scenarii GAL-MVS va 

sprijini constituirea unei asociatii de pensiuni agroturistice precum si o asociatie a fermelor 

comerciale reprezentative pentru MVS care sa furnizeze produse locale – traditionale sau 

chiar ecologice. Prioritatea restructurarii si dezvoltarii acestor ferme va fi orientarea 

puternica spre orice nisa de piata in interiorul teritoriului MVS si/sau in afara acestuia. 

Dupa o perioada de trei ani de la acordarea sprijinului, viabilitatea economica a fermei 

de semisubzistenta va fi demonstrata prin cresterea cu 20% a productiei destinate 

comercializarii si prin cresterea cu minim 3 UDE a dimensiunii exploatatiei, comparativ cu 

situatia initiala mentionata în planul de afaceri. Planul de afaceri întocmit pentru obtinerea 
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sprijinului în cadrul acestei masuri trebuie sa satisfaca urmatoarele cerinte din Ghidul 

solicitantului masurii 141 din PNDR. 

Beneficiarul poate prezenta în planul de afaceri detalii despre sprijinul pe care doreste 

sa-l obtina si prin accesarea altor masuri din cadrul Programului National de Dezvoltare 

Rurala. 

In Planul de afaceri prezentat, beneficiarul poate include venituri generate de 

activitatea agricola desfasurata pe terenuri luate în arenda pe o perioada de timp 

corespunzatoare cel putin perioadei acoperite de planul de afaceri. 

Planul de afaceri trebuie sa includa toate detaliile privind investitiile care se realizeaza 

atât din sprijinul acordat prin masura cât si/sau prin accesarea masurii 121 „Modernizarea 

exploatatiilor agricole”, direct in cadrul sesiunilor organizate de APDR. Elaborarea Planului de 

afaceri va fi sprijinita prin masura 411.143 „Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta 

pentru agricultori” si constituie document justificativ pentru accesarea masurii 121 

„Modernizarea exploatatiilor agricole”. 

Verificarea conformitatii cu planul de afaceri se va realiza dupa o perioada de 3 ani de 

la acordarea sprijinului. Daca fata de situtia initiala din planul de afaceri, ferma de semi-

subzistenta nu inregistreaza o crestere a productiei destinata comercializarii de 20% si 

dimensiunea economica a exploatatiei agricole nu a crescut cu minim 3 UDE, aceasta nu va 

mai beneficia de sprijin în urmatorii 2 ani, cu exceptia situatiei când neconformitatea acestuia 

a fost determinata de cauze independente de vointa beneficiarului, definite ca fiind cauze de 

forta majora: inundatii, seceta prelungita, furtuni etc., pentru care se întocmesc dosare de 

catre comisiile locale de specialitate, constituite în acest scop. 

Fermierii care beneficiaza de sprijin prin aceasta masura, daca nu au abolvit un curs de 

formare profesionala organizat de MADR, sunt obligati sa urmeze, în primii trei ani de la 

primirea sprijinului, un asemenea curs, organizat de GAL-MVS pe masura 411.111 in 

domeniile: managementul exploatatiei agricole, contabilitatea fermei, protectia mediului, 

agricultura ecologica etc. 

Ca urmare, potentialii beneficiari, în special cei din zonele cu importanta pentru mediu 

vor putea sa îsi dezvolte acele mijloace si practici agricole care sa conduca la conservarea 
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biodiversitatii si protejarea ecosistemelor naturale (ex. pajisti, pasuni, fânete). De 

asemenea, fermele de semisubzistenta care acceseaza masura de agro-mediu vor fi prioritare, 

acestea având ca scop nu numai ratiuni economice, dar si de mediu. 

Estimam un numar de minim 0 beneficiari, ferme de semi-subzistenta. 

 

D. Criterii de selectie locala 

D3.1 Criterii de baza: 

CB1: Obiectivele proiectului se încadrează în Planul de Dezvoltare Locala - MVS, 

conform fisei prezentei masuri - obiective operationale, beneficiari eligibili, tipuri de investii 

si cheltuieli eligibile, bugetul masurii (DA/NU); 

CB2: Exploatatia agricola pentru care se elaboreaza proiectul se localizeaza in 

teritoriul GAL MVS (la fel si sediul social si eventualele puncte de lucru ale entitatii juridice 

care-l implementeaza) (DA/NU); 

 

D3.2 Criterii cu punctaj: 

CS1: Solicitantul vizeaza cu prioritate urmatoarele sectoare sau cominatii ale 

acestora (baza pentru produse locale specifice): lapte si produse lactate; carne, produse 

din carne, cereale si panificatie, legume, fructe – capsuni si afine, flori, ciuperci si cartofi, 

obtinerea si utilizarea biocombustibililor, seminte oleaginoase, miere de albine (15 puncte)  

CS2: Solicitantul face parte dintr-o forma asociativa, recunoscuta conform 

legislatiei in vigoare 

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul ataşează la Cererea 

de finanţare documente prin care să demonstreze că acesta este membru al unei forme 

asociative, iar scopul şi obiectivele formei asociative sunt în domeniul proiectului pentru care 

se solicită finanţare (conform ghidului solicitantului masurii 112 din PNDR). Formele 

asociative pot fi constituite şi recunoscute la nivel MVS, judeţean şi naţional (15 puncte) 

CS3: Solicitantul  acceseaza si masura de agromediu 214 

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul ataşează la Cererea 

de finanţare documente prin care să demonstreze că acesta a accesat Măsura 214 „Plăţi de 
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Agro –mediu” din cadrul PNDR, prin care solicitantul şi-a asumat, în mod voluntar, 

angajamente de agro–mediu pentru o perioadă de cinci ani de la data semnării 

angajamentului(15 puncte) 

CS4: Ferma de semi – subzistentă este detinută de un fermier cu vârsta sub 40 de 

ani, la data depunerii proiectului.Criteriul se aplică pentru solicitantul care la data 

depunerii proiectului nu are împlinită vârsta de 40 de ani (25 puncte) 

CS5: Solicitantul realizează o investitie pentru îndeplinirea conformitătii cu 

standardele comunitare (10 puncte) 

CS6: Proiecte care au în componenţă şi investiţii de producere a energiei din 

surse regenerabile utilizate în scopul desfăşurării activităţii (5 puncte) 

CS7: Proiecte inovative care promoveaza investitii/actiuni care nu s-au mai realizat 

pina in prezent in teritoiul MVS (5 puncte) 

Nota. Nu exista punctaj minim pentru aceasta masura. Selectia se face in ordinea 

descrescatoare a punctajului de selectie, in cadrul sumei alocate. În cazul cererilor de 

finantare cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în baza criteriilor precizate in 

Ghidul solicitantului masurii 112 din PNDR. Sprijinul public nerambursabil se va acorda 

sub forma unei sume fixe anuale, 1500 euro/an, timp de 5 ani, pentru cererile aprobate 

pina la 31 dec. 2012.  

E. Finanţare : 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 100% 

Nr. de 
proiecte 

prevăzute 

Cost 
total  

mediu 

Estimarea 
costului 
total pe 
măsură 

Contribuţia 
FEADR – 
măsură 

Contribuţia 
publică 

naţională 

Contribuţia privată 

0 0 0 0 0 - 

 

F. Indicatorii specifici fişei măsurii din PNDR:   

Tip de indicator Indicator Tinta 2011-2013 
 

 
 

Realizare 

Numar total de ferme de semi-
subzistenta sprijinite 

din care: ferme de semi-
subzistenta detinute de tineri: 

0 
 
 

0 
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Rezultat Numar de ferme intrate pe  
piata 

0 

 

G. Sinergia cu alte masuri   

- Măsura 411.111 Formare profesionala, informare si furnizare de cunostinte 

pentru fermieri cu obiectiv operational> imbunătăţirea cunoştinţelor tehnice, economice si de 

management 

- Măsura 411.143 Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru 

fermierii de semi-subzistenta  cu obiectiv operational> facilitare acces la servicii de consiliere si 

consultanta (planuri de afaceri, cereri de finantare, bune practici) a beneficiarilor fermieri de 

semi-subzistenta, ca fermele acestora sa devina ferme comerciale. 

- Alte masuri PNDR care pot fi accesate: Masura 121,  Masura 142 si chiar pentru 

activitati non-agricole masura 413.312 sau masura 413.313 

 

H. Complementaritatea cu POSDRU (FSE) 

In cadrul proiectului  I-DEALIS, in coopeare cu Asociatia Depresiunea Horezu, un grup 

de initiativa format din crescatori de albine (unii deja au beneficiat al masurilor 121, 

respectiv, 141) au beneficiat de anumita consiliere pentru crearea unei cooperative 

(economia sociala inseamna in primul rind asociatii si cooperative infiintate pentru scopurile 

comune ale membrilor)  care sa acceseze fonduri pentru actiuni de procesare, promovare si 

vinzare. 
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FISA MASURII 411.143  

Măsura 411.143 Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta  

pentru fermierii de semi-subzistenta  

 

A. Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

La fel ca la nivel national fragmentarea excesiva a proprietatii în agricultura in 

Microregiunea Valea Sambetei, precum si lipsa formelor de asociere conduc la o situatie 

dezechilibrata, reprezentata pe de o parte de exploatatiile de subzistenta si semisubzistenta, 

iar pe de alta parte de exploatatiile comerciale. În cazul exploatatiilor comerciale se poate 

constata ca exista înca un dezechilibru în ceea ce priveste suprafata agricola utilizata de 

exploatatiile familiale (individuale) si întreprinderile agricole (cu personalitate juridica), 

ultimele reusind în mare parte sa se adapteze nevoilor unei agriculturi performante, ca 

urmare a investitiilor realizate inca în perioada de pre-aderare (vezi ferma mixta GUSUTRI 

SRL din comuna Dragus si mai ales complexul CARMOLIMP SA (comuna Ucea), de prelucrare a 

carnii si laptelui,  care isi asigura mare parte din “materia prima” din productia proprie. 

Tinând cont de numarul foarte mare de exploatatii de dimensiuni mici (de subzistenta 

si semisubzistenta) din MVS, care nu au posibilitatea reala de restructurare, segmentul 

exploa-tatiilor luat în calcul pentru sprijin în vederea transformarii în exploatatii comerciale 

viabile economic va include exploatatiile de semi-subzistenta cu dimensiuni între 2 si 8 UDE. 

Majoritatea fermierilor nu sunt suficient de pregatiti sa îndeplineasca conditiile de eco-

conditionalitate, de accesare a platilor directe si/sau a sprijinul financiar disponibil 

producatorilor agricoli prin intermediul organizatiilor comune de piata, prin masurile de sprijin 

pentru dezvoltare rurala, precum si pentru respectarea standardelor comunitare privind 

calitatea alimentelor, diversificarea activitatilor în ferme, protejarea mediului înconjurator, 

bunastarea animalelor, calitatea produselor si a normelor sanitar-veterinare si fitosanitare, de 

igiena si siguranta profesionala. 

Argumentele prezentate mai sus justifica sustinerea acordarii sprijinului pentru 

serviciile de consiliere si consultanta pentru o restructurare a fermelor de semi-subzistenta 

precum si o îmbunatatire a managementului acestora. 
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In cadrul procesului de consultare între  partenerii (publici, privaţi, ONG) din teritoriul 

MVS  pe baza analizei diagnostic si analiza SWOT si a consultarilor in atelierele de lucru de tip 

01 – pe comune, tip 02 si tip 03 – pe domenii,  s-a stabilit urmatoarea “ierarhie de obiective 

ale masurii”: obiectiv general>ameliorarea gestionarii durabile de catre fermieri a 

exploatatilor avind ca rezultat cresterea performantei aacestora;> obiective 

specifice>imbunatatirea managementului exploatatilor, diversificarea activitatii fermelor, 

respectare standarde comunitare, protectia mediului; obiective operationale> facilitare acces 

la servicii de consiliere si consultanta (planuri de afaceri, cereri de finantare, bune practici) a 

beneficiarilor fermieri de semi-subzistenta, ca fermelor acestora sa devina ferme comerciale. 

Necesitatea activitatilor de consiliere si consultanta apare în contextul legat de 

cresterea competitivitatii si diversificarii produselor si activitatilor din agricultura, de 

restructurarea si modernizarea sectoarelui agricol si comercializarea pentru produsele agricole, 

de încurajarea afacerilor orientate spre piata, a cerintelor pentru o gama larga de aptitudini 

economice si de management cât si de îndeplinirea obiectivului gestionarii durabile a 

terenurilor si protectiei mediului, aplicarea de tehnologii si practici prietenoase mediului 

si de utilizare a energiei regenerabile. 

Activitatile de consiliere si consultanta sunt necesare si datorita faptului ca în MVS 

exista comune care apartin zonei montane  defavorizate din punct de vedere natural, unde  

continuarea activitatii agricole contribuie semnificativ la mentinerea viabilitatii spatiului 

rural si actiunile repsepctive pot aduce valoare adugata semnificativa acestei zone. 

Împreuna cu Masura 411.111 Formare profesionala, informare si furnizare de 

cunostinte pentru fermieri si proprietari de paduri - sprijinul care se acorda prin aceasta 

masura va spori nivelul de cunoastere si dezvoltare de abilitati  a persoanelor care lucreaza în 

sectorul agricol, va facilita, de asemenea, accesarea unor masuri de investitii de catre fermierii 

detinatori de ferme de semi-subzistenta. 

B. Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

Masura 411.143 se inscrie in Măsura 143 din PNDR Furnizarea de servicii de consiliere 

si consultanta pentru agricultori, pentru etapa 2010-2013 numai pentru fermele de 

semisubzistenta in vederea restructurarii si îmbunatatirii performantelor generale ale 
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activitatii acestora. Consilierea va contribui la diseminarea si întelegerea practica a aplicarii si 

respectarii bunelor practici agricole si de mediu, asigurând conditiile de protejare a 

mediului înconjurator si utilizarea unor practici agricole prietenoase cu mediul. De 

asemenea, consilierea va contribui si la elaborarea planurilor de afaceri necesare pentru 

accesarea fondurilor de catre fermele de semi-subzistenta. 

Consultanta va contribui la formarea unor competente noi si  alaturi de masura 

411.111 de formare profesionala la buna informare a agricultorilor pentru modernizarea 

fermelor, reorientarea calitativa a productiei, diversificarea fermelor, aplicarea practicilor de 

productie compatibile cu conservarea si promovarea peisajului, pentru protejarea 

mediului, respectarea standardelor de igiena si bunastare animala si pentru dobândirea 

aptitudinilor manageriale necesare administrarii unei exploatatii viabile din punct de vedere 

economic. Consultanta vizeaza si aplicarea standardelor privind siguranta ocupationala la 

locul de munca bazate pe legislatia comunitara. Se va urmari difuzarea de cunostinte în 

materie de gestiune si administrare a terenurilor si a exploatatiilor agricole, de aplicare a 

bunelor practici agricole si de mediu.  

 

C. Beneficiari si criterii 

C1. Beneficiarii finali : minim 60 fermieri care detin ferme de semi-subzistenta (cel 

putin 30 tineri) 

C2. Beneficiarii directi: furnizorii de consiliere si consultanta respectiv entitati 

publice sau private,  înfiintate conform legislatiei în vigoare în România si care îndeplinesc 

criteriile de eligibilitate si selectie. Pentru selectia acestora se vor aplica procedurile de 

achizitie din PNDR specifice pentru GAL-MVS. 

 

C3. Criteriile de eligibilitate: 

- sunt persoane juridice constituite în conformitate cu legislatia în vigoare în România; 

- au prevazut în obiectul lor de activitate serviciile de consiliere si consultanta 

- dispun de personal calificat (furnizorii vor prezenta: lista expertilor specializati pe  

domeniu, acordul scris al fiecarui expert pentru participarea la proiect, CV-ul fiecarui expert); 
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- au acces la facilitati administrative corespunzatoare activitatii specifice de consiliere 

si consultanta; 

- dispun de capacitate tehnica si financiara necesare derularii activitatilor specifice; 

- nu sunt în stare de faliment ori lichidare; 

- si-au îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari 

sociale catre bugetul de stat. 

C4.  Criteriile de selectie - pentru ofertele furnizorilor eligibili; atribuirea 

contractului de servicii se va face pe baza celui mai avantajos punctaj obtinut în urma aplicarii  

criteriilor de selectie pentru ofertele furnizorilor eligibili, care se refera la: 

o capacitatea de a identifica beneficiarii finali (fermierii de semi-subzistenta) 

o caracteristici privind nivelul calitativ si tehnic (întelegerea nevoilor, numarul de 

experti, experienta acestora, logistica folosita pentru implementarea proiectului etc.) 

o planificarea activitatilor; 

o oferta financiara. 

C5. Criterii de selectie locala: 

- furnizorii care au desfasurat actiuni de consiliere si consultanta pe teritoriul 

MVS (pentru a incuraja o activitate pe termen lung a acestora in teritoriul MVS)   

- furnizorii care prezinta dovezi, ca organizatie si/sau ca experti implicati, 

privind transferul de know-how, experienta si bune practici in cadrul  programului LEADER 

din Romania sau din alte tari UE 

C6. Criterii de prioritizare pentru participantii la activitatile de coniliere si 

consultanta in functie de care consultantul va selecta beneficiarii finali:  

• sa fie fermier de semi-subzistenta 

• tinerii fermieri sa fie  cel putin 50% din participantii care formeaza grupul tinta;   

• sa fie membru al unui Grup de producatori sau altor forme asociative recunoscute 

conform legislatiei nationale în vigoare, sprijinite de GAL-MVS 

 

D. Precizări privind acţiunile eligibile : 

D.1 Tipuri de actiuni eligibile: 
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Servicii de consiliere si consultanta (inclusiv pentru întocmirea documentelor) pentru 

fermierii care sunt eligibili sa acceseze sprijin financiar acordat prin 141 „Sprijinirea fermelor 

agricole de semi-subzistenta din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2007-

2013. 

Serviciile de consiliere si consultanta vor include vizite în ferme, asistenta pentru 

identificarea si coordonarea consultantei aditionale de specialitate (ex. pregatirea aplicatiei 

pentru agro-mediu), ajutor pentru obtinerea creditului (ex. participarea la întâlniri cu 

potentialii creditori), asistenta pentru elaborarea documentelor, monitorizarea implementarii 

planului de afaceri etc.  

D2. Costuri  eligibile: 

- onorarii si diurna pentru expertii din echipa de proiect a contractorului; 

- diurne pentru beneficiari (cazare si masa); 

- cheltuieli de transport; 

- materiale consumabile; 

- inchirierea de echipamente specifice pentru implementarea proiectului; 

- inchirierea de spatii adecvate pentru desfasurarea actiunilor de consultanta in grup; 

- alte cheltuieli legate de implementarea actiunilor de consiliere si consultanta;. 

Toate aceste costuri trebuie sa fie rezonabile, justificate si sa corespunda principiilor unei 

bune gestionari financiare, în special din punct de vedere al raportului pret-calitate si al 

rentabilitatii. 

D3. Costuri ne-eligibile: 

- cheltuielile cu investitiile; 

E. Finanţare : 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 100% 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost 

total  

mediu 

Estimarea 

costului 

total pe 

măsură 

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţia 

publică 

naţională 

Contribuţia 

privată 

0 0 0 0 0 - 

F. Indicatorii specifici fişei măsurii din PNDR:   
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Tip de indicator Indicator Tinta 

2011-2013 

 

 

 

 

 

Realizare 

 

Fermieri care detin 

ferme de semi-subzistenta 

din care: 

0 

 

 

 

0 

 

Tineri fermieri 

Rezultat Numar de ferme care 

primesc finantare  

 

0 

 

 

G. Sinergie cu alte masuri:   

- Masura 411.111 Formare, Masura 112- Instalare tineri, Masura 411.141-Ferme 

de semi-subzistenta. 

 

H. Complementaritatea cu POSDRU (FSE) 

In acest sens, complementar, GAL-MVS a demarat deja in avans, la 1 iulie 2010 (vezi 

sectiunea III.5.1 Cooperare), proiectul I-DEALIS  pe economie sociala, in cooperare cu Asociatia 

Depresiunea Horezu, pe Masura 5.1 din POSDRU in scopul rezolvarii unor probleme legate de 

grupurile dezavatajate din zona rurala in scopul crearii de locuri de munca si pentru schimbul 

de bune practici. Proiectul prevede atit actiuni de formare si consultanta cit si actiuni 

investionale pentru a asigura baza materiala crearii de noi locuri de munca. Scopul final este 

crearea unei retele de intreprinderi sociale pentru grupurile defavorizate din MVS (femei, romi, 

persoane cu nevoi sociale), retea integrata in Reteaua nationala a intreprinderilor sociale din 

zona montana. O parte dintre acestea vor fi orienatate sa acceseze fonduri in cadrul PDL-MVS. 
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FISA MASURII 413.313 

Măsura 413.313 Dezvoltarea turismului rural si agroturismului 

 

A. Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

Ca si la nivel national, in abordarea noastra, turismul rural, cu subcomponenta sa 

agroturismul un sub-sector cu potential deosebit de dezvoltare, reprezentând astfel o 

alternativa ocupationala pentru forta de munca din MVS, o modalitate de diversificare a 

activitatilor economice din mediul rural si un factor de stabilizare a populatiei rurale. 

Dezvoltarea acestuia poate contribui la atenuarea dezechilibrelor aparute in MVS, constituind 

si o sursa de crestere a veniturilor populatiei rurale, mai aleas in zonele cu potential. Peisajul 

natural, (Muntii Fagaras, raul Olt, zona colinara etc), ofera posibilitati excelente pentru 

practicarea turismului rural, aspect ce permite recreerea în decorul mediului rural, 

experimentarea unor activitati inedite, participarea la diverse evenimente locale 

reprezentative sau vizitarea unor puncte de atractie. 

Un potential deosebit  al turismului in MVS este reprezentat de agroturism data fiind 

prezenta unui numar ridicat de gospodarii agricole, localizate în zone cu valoare peisagistica 

ridicata unde sunt pastrate o parte din traditiile si obiceiurile stravechi. Având în vedere 

necesitatea reorientarii unora dintre aceste gospodarii catre activitati non-agricole si de 

obtinere a veniturilor suplimentare, agroturismul poate fi o buna alternativa. 

Agroturismul este în general practicat de micii proprietari ca activitate secundara, 

implicând în mod activ femeile. 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 diferitelor tipuri de plante, livezi de pomi 

fructiferi, etc. La fundamentarea investiţiei în Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ 
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trebuie precizat specificul activităţii beneficiarului, ex.: culturi vegetale, legumicultură, 

pomicultură, ferme zootehnice, etc. 

In cazul pensiunilor agroturistice (construcție nouă), la momentul aplicării, solicitantul 

va avea domiciliul în locația/gospodăria/comuna respectivă, iar la momentul finalizării 

investiției, beneficiarul trebuie să domicilieze permanent în locația/gospodăria în care s-a 

înființat pensiunea agroturistică (fie în aceeași clădire, fie în clădire independentă). 

Schimbarea destinaţiei unei locuinţe în structură de primire turistică şi agroturistică 

este considerată, în accepţiunea acestei măsuri, investiţie nouă. Conform normelor 

metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistică, structurile de primire 

agro‐turistică vor avea maximum 8 camere, iar nivelul de confort şi calitatea serviciilor 

propuse prin proiect, trebuie să atingă standardul de calitate de minimum o margaretă. 

Prin aceasta forma de turism se ofera posibilitatea turistilor de a reveni în mijlocul 

naturii, asigurând acestora confortul fizic si spiritual, precum si accesul la bucataria autentica 

specifica MVS. Numarul de pensiuni in zone “extravilane” a crescut, la fel si numarul de 

gospodarii care sint pregatite sa primeasca turisti insa nu la un nivel care tine de standardele 

actuale. 

Exista inca, chiar in aceasta perioada de criza internationala, disponibilitatea 

resurselor financiare aduse în tara de emigranti catre investitii pentru îmbunatatirea 

standardului locuintei si implicit de viata. Zona are vechi traditii in emigrare, cei care pleaca, 

in mare parte au inca orgoliul de a “vedea” de casa parinteasca.  

Ca si la nivel national, turismul rural in MVS nu este dezvoltat conform cererii pietei 

turistice interne si internationale; infrastructura turistica existenta nu raspunde pe deplin 

cerintelor turistilor din punct de vedere cantitativ si calitativ al spatiilor de cazare si a 

locurilor de recreere, confruntându-se în prezent cu dificultati sub aspect tehnic, financiar si 

educational. Aceasta situatie necesita masuri de sustinere si impulsionare a dezvoltarii acestui 

sector, în mod deosebit, promovarea si marketing-ul turismului rural care sunt slab 

dezvoltate si acopera doar anumite zone (vezi zona turistica Sambata de Sus) 

Se vor sprijini zonele cu  potential turistic, precum si se se va acorda atentie 

posibilitatilor de dezvoltare a activitatilor recreationale care sa se adreseze turistilor. 
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Recreerea în zona rurala poate fi obtinuta prin desfasurarea activitatilor sportive, plimbari în 

aer liber, odihna, 

vizionarea de spectacole cu caracter traditional si participarea la sarbatorile locale 

bazându-se pe folosirea resurselor locale si contribuind la adoptarea unui mod de viata activ 

si sanatos. Este singurul scenariu care va contribui si la revigorare durabila a traditiilor care 

sint in pericol sa dispara (sloganul nostru: dezvoltare rurala durabila – intr-o zona cu vechi 

traditii”). 

S-a profitat din plin in zona MVS si de Programul SAPARD, respectiv prin Masura 3.4 

„Dezvoltarea si diversificarea activitatilor economice care genereaza activitati multiple si 

venituri alternative” au fost sustinute investitiile pentru turismul rural si alte tipuri de turism 

(ecvestru, montan etc.). Mai ales in Zona turistica Sambata de Sus, la poalele Muntilor Fagaras. 

Asa cum a rezultat si din consultari, a devenit un loc comun faptul ca sustinerea 

infrastructurii si a serviciilor turistice este necesara din doua motive: unul pentru crearea 

si promovarea unui turism competitiv în MVS, iar cel de-al doilea pentru înfiintarea unor 

retele locale de promovare si furnizare a acestor servicii, cu implicarea activa a populatiei 

rurale, în special a femeilor si a tinerilor (avem in vedere atit o retea/asociatie a Centrelor de 

informare turistica existente, cit si o retea/asociatie a pensiunilor turistice, respectiv, 

agroturistice/didactice chiar).  

Toate actiunile care vor fi implementate vor fi  orientate spre auto-conservarea si 

protectia mediului, mai ales ca teritoriul MVS se suprapune cu o seama de situri Natura 

2000.  

Tocmai din acest motiv, sprijinul actiunilor din aceasta masura, vizeaza prioritar 

respectarea si promovarea principiilor de dezvoltare durabila. Stimularea zonelor cu 

potential turistic mare si foarte mare va fi atent monitorizata, în timp ce, vor fi respectate în 

mod obligatoriu, masurile de protejare a mediului. Este vorba cu prioritate cele 4 situri 

Natura 2000 din MVS care au potential deosebit dar care trebuie protejate cu grija. 

In cadrul procesului de consultare între  partenerii (publici, privaţi, ONG) din teritoriul 

MVS  pe baza analizei diagnostic si analiza SWOT si a consultarilor in atelierele de lucru de tip 

01 – pe comune, tip 02 si tip 03 – pe domenii,  s-a stabilit ca prioritate “dezvoltarea 
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turismului rural in MVS”  cu urmatoarea “ierarhie de obiective ale masurii”: obiective 

generale> dezvoltarea activităţilor turistice în MVS care să contribuie la creşterea numărului 

de locuri de muncă şi a veniturilor alternative, precum şi la creşterea atractivităţii spaţiului 

rural MVS; obiective specifice>crearea şi menţinerea locurilor de muncă prin activităţi de 

turism, în special pentru(tineri şi femei);creşterea valorii adăugate în activităţi de turism; 

crearea, îmbunătăţirea şi diversificarea infrastructurii şi serviciilor turistice;creşterea 

numărului de turişti şi a duratei vizitelor; obiective operationale>cresterea şi îmbunătăţirea 

structurilor de primire turistică la scară mică; crearea facilităţilor recreaţionale în vederea 

asigurării accesului la zonele naturale de interes turistic. 

 

B. Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

Masura 413.313  se inscrie in Măsura 313 din PNDR Incurajarea activitatilor 

turistice, pentru etapa 2010-2013 si acopera, selectiv, in concordanta cu obiectivele 

operationale cele 4 tipuri de investitii definite in fisa masurii.  

 

C. Tipuri de investitii, beneficiari si criterii de selectie locala pentru componentele 

a) Investiţii în infrastructura de primire turistică şi  b)Investiţii în activităţi recreaţionale: 

C1. Tipuri de investitii 

#a) Investiţii în infrastructura de primire turistică: construcţia, modernizarea, 

extinderea şi dotarea structurilor de primire turistică (structuri agroturistice şi alte tipuri de 

structuri de primire turistică realizate de o micro-întreprindere). 

Tipurile de structuri de primire turistică care pot fi finanţate prin această măsură sunt: 

I. cu funcţiuni de cazare: 

(a) pensiuni agroturistice  (pentru investiţiile în agroturism, structura de primire 

turistică, nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect, trebuie să atingă 

standardul de calitate de minimum o margaretă). 

(b) cabane turistice, campinguri, sate de vacanţă, popasuri turistice, căsuţe tip camping, 

spaţii de campare 
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II. cu funcţiuni de alimentaţie: exclusiv restaurante de tip familial/pensiune, cu specific 

(cramă, cu specific local), pescăresc şi vânătoresc, grădină de vară (clasificate conform 

Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1051/ 2011 pentru aprobarea 

normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor 

de turism). 

Structurile de primire turistică cu funcţiuni de alimentaţie publică (restaurante) 

eligibile în cadrul acestei măsuri vor fi dependente de structurile de primire turistică cu 

functiuni de cazare de mai sus. Capacitatea de servire a mesei trebuie să fie dimensionată în 

acord cu capacitatea de cazare a respectivei structuri de primire turistică. 

 

#b) Investiţii în activităţi recreaţionale 

Investiţii în infrastructura turistică de agrement independentă sau dependentă de 

structura de primire turistică precum: amenajari de baze sportive in aer liber sau acoperite, 

parcuri de aventuri in natura, cluburi sportive, centre de fitmess, parcuri de distractii, amenajări 

de ştranduri şi piscine, achiziţionare de mijloace de transport tradiţionale pentru plimbări, 

inclusiv prima achiziţie de cai în scop turistic (cu excepţia celor pentru curse şi competiţii) şi 

asigurarea adăposturilor acestora (ca parte componentă a proiectului), bunuri recreaţionale şi 

echipament sportiv spre inchiriere. Mijlocul de transport tradiţional reprezintă orice vehicul cu 

tracţiune animală (exemplu: sanie, trăsură).  

 

C2. Beneficiari pentru componentele a) Investiţii în infrastructura de primire turistică şi  

b)Investiţii în activităţi recreaţionale: 

 Micro-întreprinderile (societăţi comerciale cu capital social privat: SNC, SCS, 

SRL, SA) inclusiv societăți cooperative de gradul 1 meșteșugărești și de consum care au 

prevăzute în actul constitutiv ca obiectiv desfășurarea/ dezvoltarea de activităţi ce vizează 

turismul rural, înfiinţate conform legislaţiei naţionale în vigoare (Legea nr. 1/ 2005, privind 

funcţionarea şi organizarea cooperativei cu modificările şi completările ulterioare). 
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 Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici) care se vor angaja ca până 

la data semnării Contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană 

fizică autorizată şi să funcţioneze ca micro-întreprindere.  

 

C3. Criterii de selectie locala pentru componentele a) Investiţii în infrastructura de 

primire turistică şi  b) Investiţii în activităţi recreaţionale: 

C3.1 Criterii de baza: 

CB1: Obiectivele proiectului se încadrează în Planul de Dezvoltare Locala - MVS, 

conform fisei prezentei masuri - obiective operationale, beneficiar eligibil, tipuri de investii si 

cheltuieli eligibile, bugetul masurii (DA/NU); 

CB2: Proiectul se localizeaza in teritoriul GAL MVS (DA/NU); 

CB3: Valoarea totala a proiectului nu depaşeşte suma de 400.000 euro (DA/NU); 

CB4: Proiectul prevede o investitie de mediu cu cheltuieli aferente precizate  in 

bugetul indicativ conform Ghidului solicitantului masurii 313 din PNDR (DA/NU); 

 

C3.2 Criterii cu punctaj: 

CS1: Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru 

investiţii similare în ultimii 3 ani (5 puncte). 

CS2: Proiecte inovative care promoveaza investitii/actiuni care nu s-au mai realizat 

pina in prezent in teritoiul MVS (de exemplu pensiune agroturistica didactica sau pentru 

turisti persoane cu nevoi speciale, parc de distractii etc) (10 puncte) 

CS3: Proiectele care prin activitatea propusă crează cel putin un loc de muncă, in 

afara de solicitant/reprezentant legal proiect  (5 puncte) 

CS4: Proiecte derulate de femei/ tineri cu vârsta de până în 40 de ani la data 

depunerii proiectului 

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza verificării actului de identitate, după cum 

urmează: 

 persoană fizică sau persoană fizică autorizată (PFA), cu vârsta sub 40 de ani la 

data depunerii Cererii de Finanţare a proiectului; 
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 societate cu răspundere limitată, cu asociat unic persoană fizică cu vârsta sub 

40 de ani la data depunerii Cererii de Finanţare a proiectului; 

 întreprindere individuală, titularul – întreprinzător persoană fizică cu vârsta 

sub 40 de ani la data depunerii Cererii de Finanţare a proiectului. 

În cazul proiectelor promovate de femei şi care se regăsesc în formele de organizare şi 

în condiţiile menţionate anterior se acordă punctaj la acest criteriu, indiferent de vârsta 

acesteia la data depunerii Cererii de Finanţare (10 puncte) 

CS5: Proiecte de investiții în activități recreaționale. 

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă proiectul prevede în cadrul SF/ MJ 

investiții de tipul celor din componenta b, investiții private în infrastructura de agrement care 

sa aduca valoare adaugata pentru capacitatile de cazare si alimentatie. Pentru proiectele 

combinate, criteriul va fi punctat, dacă investițiile aferente activităților recreaționale 

reprezintă componenta majoritară din punct de vedere valoric (20 puncte) 

CS6: Proiecte care au în componenţă şi investiţii de producere a energiei din 

surse regenerabile utilizate în scopul desfăşurării activităţii turistice. 

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat şi 

demonstrat în Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ şi cheltuielile cu investiţiile de 

producere a energiei din surse regenerabile sunt prevăzute în devizul pe obiect, devizul 

general şi bugetul indicativ. Punctajul se acordă proporţional cu ponderea pe care o are 

valoarea investiţiei pentru energie regenerabilă în valoarea totală eligibilă a proiectului (max 

10 puncte) 

CS7: Proiecte care prevad in cadrul investitiei o gestiune ecologica a deseurilor. 

Punctarea acestui criteriu se va face ca in cazul criteriului CS6 (15 puncte). 

CS8: Proiecte care prevăd, prin activitatea propusă, păstrarea şi promovarea 

culturii tradiţionale. 

Punctarea acestui criteriu se va face dacă în cadrul SF/ MJ proiectul prevede, prin 

activitatea propusă, păstrarea şi promovarea culturii tradiţionale prin achiziţionarea de 

obiecte tradiţionale sau de mijloace de transport tradiționale cu tracțiune animală (ex.: sănii, 
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trăsuri, șarete, căruțe, etc.) și/ sau dacă solicitantul prezintă precontracte încheiate cu diferiți 

organizatori/ prestatori pentru furnizarea de servicii cultural - tradiționale pentru turiști. 

Acestea trebuie să se încadreze în tipicul proiectului (ex.: achiziţionarea de obiecte 

tradiţionale în vederea amenajării de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare sau 

în vederea amenajării restaurantelor, achiziţionarea de mijloace de transport tradiţionale – 

sănii, trăsuri, şarete, căruțe etc. ). 

În cazul în care, prin proiect, se prevede achiziţionarea de obiecte tradiţionale/ 

mijloace de transport tradiționale, solicitantul va completa o declaraţie pe proprie 

răspundere.  Declaraţia pe propria răspundere trebuie să conţină obligaţia solicitantului de a 

cumpăra obiecte tradiţionale/ mijloace de transport tradiționale numai de la meşteri care 

deţin unul din documentele: - cartea de meşteşugar; - declaraţie de notorietate cu privire la 

abilitatea de a desfăşura activităţi tradiţionale artizanale (eliberată de primarul localităţii, în 

mod gratuit) (5 puncte). 

CS9: Proiecte de investiţii în agroturism.  

Punctarea acestui criteriu se va face dacă în cadrul SF/ MJ proiectul prevede investiții 

în structuri de primire turistică (pensiuni agro-turistice). Pentru proiectele combinate, 

criteriul va fi punctat, dacă investiţiile aferente agroturismului reprezintă componenta 

majoritară din punct de vedere valoric. (20 puncte) 

 

Nota. Pentru componentele a) şi b), punctajul minim realizat va fi de 20 puncte. 

 

D. Tipuri de investitii,  beneficiari si criterii de selectie locala pentru componentele  

c) Investiţii în infrastructura la scară mică şi d)  Dezvoltarea şi/sau marketingul serviciilor 

turistice legate de turismul rural 

D1. Tipuri de investitii 

#c) Investiţii în infrastructura la scară mică: 

i. dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare pentru structurile de primire 

turistică din spaţiul rural, conectate la sistemele regionale şi naţionale; 

ii. amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice  de utilitate publică, etc.; 
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iii. investiţii legate de înfiinţarea şi amenajarea de trasee tematice (infrastructura 

pentru trasee cu bisericile fortificate in zona colinara Voila-Cincu-Soars, pentru trasee de 

cicloturism si echitatie in zona subalpina - Piemontul Muntilor Fagaras, pentru trasee eco-

turistice in situl Natura 2000, SPA Avrig-Scorei-Fagaras, vechea albie a Oltului, pentru trasee 

ale muzeelor satesti si atelierelor mestesugaresti etc.).   

Înfiinţarea şi amenajarea de trasee tematice constau în intervenţii asupra unui traseu 

care să faciliteze accesul turiştilor către obiectivele turistice (exemplu: dupa caz, trasare şi 

pietruire pentru alei, poteci, cărări, amplasare de indicatoare turistice, spoturi luminoase, 

panouri de direcţionare, foisoare de popas etc). 

#d) Dezvoltarea şi/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural 

Elaborarea de materiale promoţionale, la prima editare,  în scopul promovării 

acţiunilor turistice: broşuri de prezentare, panouri de informare, hărți, planuri ale 

localităților, ghiduri turistice, CD-uri, DVD-uri, postere, website-uri informare și/ sau 

promovare. 

Atenţie! Investiţiile eligibile pentru această componentă se rezumă la materialele 

promoţionale enumerate anterior. Toate materialele promoţionale vor fi inscripţionate cu 

textul: „Acest material promoţional se distribuie gratuit.” 

 

D2. Beneficiari pentru componentele  c) Investiţii în infrastructura la scară mică şi d)  

Dezvoltarea şi/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural 

 Micro-întreprinderile (societăţi comerciale cu capital social privat: SNC, SCS, 

SRL, SA) inclusiv societăți cooperative de gradul 1 meșteșugărești și de consum care au 

prevăzute în actul constitutiv ca obiectiv desfășurarea/ dezvoltarea de activităţi ce vizează 

turismul rural, înfiinţate conform legislaţiei naţionale în vigoare (Legea nr. 1/ 2005, privind 

funcţionarea şi organizarea cooperativei cu modificările şi completările ulterioare). 

 Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici) care se vor angaja ca până 

la data semnării Contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană 

fizică autorizată şi să funcţioneze ca micro-întreprindere. Prin citeriile de selectie vor fi 

incurajate investitiile facute de tineri si femei (minim 50% din actiuni). 
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 Comunele prin reprezentanţii lor legali conform legislaţiei naţionale în vigoare, 

precum şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară realizate doar între comune şi 

înfiinţate conform legislaţiei naţionale în vigoare (Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei 

publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţa Guvernului nr. 26/ 2000 

cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare); 

 ONG-uri, definite conform legislaţiei naţionale în vigoare (Ordonanţa 

Guvernului nr. 26/ 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările 

ulterioare). 

 

D3. Criterii de selectie locala pentru componentele  c) Investiţii în infrastructura la 

scară mică şi d)  Dezvoltarea şi/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural 

D3.1 Criterii de baza: 

CB1: Obiectivele proiectului se încadrează în Planul de Dezvoltare Locala - MVS, 

conform fisei prezentei masuri - obiective operationale, beneficiar eligibil, tipuri de investii si 

cheltuieli eligibile, bugetul masurii (DA/NU); 

CB2: Proiectul se localizeaza in teritoriul GAL MVS (DA/NU); 

CB3: Valoarea totala a proiectului nu depaşeşte suma de 400.000 euro (DA/NU); 

CB4: Proiectul prevede o investitie de mediu cu cheltuieli aferente precizate  in 

bugetul indicativ conform Ghidului solicitantului masurii 313 din PNDR; 

 

D3.2 Criterii cu punctaj: 

CS1: Proiectul vizează investiții și/ sau promovează ariile naturale protejate din 

MVS 

Proiectul este punctat dacă îndeplinește simultan următoarele condiții: 

- respectiva arie trebuie să fie situată parțial sau total pe raza teritorial - administrativă 

a comunei/ comunelor vizate prin proiect; 

- în SF/ MJ sunt prevăzute investiții și/ sau activități de promovare în ariile naturale 

protejate; 
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- solicitantul prezintă un protocol de colaborare cu administraţia respectivei arii 

naturale protejate care să prevadă promovarea acesteia pe durata de monitorizare a 

proiectului. 

Notă: Ariile naturale protejate/siturile in teritoriul GAL-MVS sint prezentate in 

prezentul material PDL-MVS si sunt constituite în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 

57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 

naturale, a florei şi faunei sălbatice (15 puncte). 

CS2: Proiecte inovative care promoveaza investitii/actiuni care nu s-au mai realizat 

pina in prezent in teritoiul MVS (de exemplu trasee tematice etc) (10 puncte). 

CS3: Proiectele care prin activitatea propusă crează cel putin un loc de muncă, in 

afara de solicitant/reprezentant legal proiect  (5 puncte). 

CS4: Proiecte derulate de tineri cu vârsta de până în 40 de ani la data depunerii 

proiectului 

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza verificării actului de identitate, după cum 

urmează: 

 persoană fizică sau persoană fizică autorizată (PFA), cu vârsta sub 40 de ani la 

data depunerii Cererii de Finanţare a proiectului; 

 societate cu răspundere limitată, cu asociat unic persoană fizică cu vârsta sub 

40 de ani la data depunerii Cererii de Finanţare a proiectului; 

 întreprindere individuală, titularul – întreprinzător persoană fizică cu vârsta 

sub 40 de ani la data depunerii Cererii de Finanţare a proiectului. (15 puncte) 

CS5: Proiectele care acoperă o zonă omogenă alcătuită din cel puţin 3 comune şi 

în care există minimum 15 acţiuni/ investiţii de turism. 

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza adeverinţelor eliberate de către primăriile 

din zona omogenă respectivă, conform ghidului solicitantului. Acțiunile și investițiile în turism 

ce se regasesc în zona omogenă vizează structuri de primire turistică, obiective naturale și 

culturale, activități recreaționale, evenimente specific locale etc. O zonă omogenă poate face 

obiectul unui singur proiect, iar cele minimum 15 acțiuni/ investiții trebuie să fie dispersate 

pe întreaga suprafață a zonei omogene (15 puncte). Pentru proiectele care acopera o a patra 
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comuna si a cincea comuna se evidentiaza cite 5 actiuni in plus si se  acorda cite 5 puncte , 

respectiv, 10  puncte suplimentare (maxim 25 puncte) 

CS6: Proiecte care contribuie la promovarea tradiţiilor culturale. 

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat şi 

demonstrat în Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ (descrierea proiectului). 

Promovarea tradiţiilor culturale are în vedere organizarea sau facilitarea accesului turiştilor 

la evenimente, festivaluri culturale tradiţionale, serbări pastorale, folclorice, vizitarea unor 

ateliere meşteşugăresti şi expoziţii de obiecte tradiţionale, etc. prin acţiuni de promovare şi 

informare (10 puncte). 

CS7: Proiecte care au în componenţă şi investiţii de producere a energiei din 

surse regenerabile utilizate în scopul desfăşurării activităţii turistice - vezi punctul iv) 

de mai sus. Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat şi 

demonstrat în Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ şi cheltuielile cu investiţiile de 

producere a energiei din surse regenerabile sunt prevăzute în devizul pe obiect, devizul 

general şi bugetul indicativ. Punctajul se acordă proporţional cu ponderea pe care o are 

valoarea investiţiei pentru energie regenerabilă în valoarea totală eligibilă a proiectului (max 

10 puncte) 

CS8: Proiecte care prevad in cadrul investitiei, daca este cazul, o gestiune 

ecologica a deseurilor. Punctarea acestui criteriu se va face ca in cazul criteriului CS7 (max 

10 puncte). 

Nota. Pentru componentele c) şi d) punctajul minim realizat va fi de 20 puncte. 

 

E. Cheltuieli eligibile pentru componentele a), b), c), d): 

Conform ghidului solicitantului pentru masura 313 din PNDR si in plus,  conform Art. 

nr. 55 din Regulamentul (CE) nr.1974/ 2006 pentru toate tipurile de acţiuni, vor fi susţinute 

cheltuielile cu: 

- achiziţionarea de utilaje, echipamente, hardware, soft-uri, inclusiv achiziţionarea în 

leasing a acestora, costurile de instalare şi montaj; 
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- 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%. 

 

F. Tipuri de investitii si cheltuieli neeligibile: conform ghidului solicitantului pentru 

masura 313 din PNDR.  

 

G. Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului) este 

conform ultimului ghid al solicitantului pentru masura 313 din PNDR si anume: 

 

G1. Pentru investiţiile de 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. În cazul comunelor, asociaţiilor de dezvoltare 

intercomunitară şi ONG‐urilor se vor demonstra necesitatea şi oportunitatea economică a 

investiţiei. ONG‐urile, comunele şi ADI‐urile sunt beneficiari eligibili în condiţiile în care aplică 

pentru proiecte de interes public şi negeneratoare de profit, de tipul celor din componentele #c si 

#d. 

G2.  Pentru investiţiile generatoare de profit, intensitatea ajutorului public 

nerambursabil va fi de până la: 

 85% 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, 

în cazul proiectelor de investiţii în activităţi recreaţionale; 

 50% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 200.000 Euro/ proiect 

pentru alte tipuri de investiţii în turismul rural. 
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Costurile eligibile, reprezentând investițiile de promovare aferente componentei #d)  

trebuie să se încadreaze în limita a 10.000 Euro. Costurile eligibile reprezentând investițiile 

de creare site-uri web trebuie să se încadreze în limita a 5.500 Euro. Valoarea minima a unui 

proiect este de 5000 euro. Bugetul indicativ al proiectului împreună cu planul financiar sunt 

exprimate în euro. 

  

H. Selectia proiectelor 

Măsura  beneficiaza de o alocare financiară precizata mai jos. Numărul maxim al 

sesiunilor de depunere şi evaluare a proiectelor ce pot avea loc pina la 31 dec. 2013, este 

stabilit de catre Consiliul Director/Comitetul de Monitorizare, in scopul epuizarii alocarii 

financiare. Pentru fiecare sesiune se face un ANUNŢ DE LANSARE A SESIUNII DE DEPUNERE A 

PROIECTELOR, în care se vor prezenta suma şi durata acesteia. În cazul proiectelor combinate 

(care prevăd tipuri de investiţii din mai multe componente), evaluarea si selectia acestora se 

va face dupa componenta cu valoarea dominanta. 

 

I. Finanţare : 

Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : max 100% 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost mediu 

total  

Estimarea 

costului total 

pe măsură  

Contribuţia 

FEADR– 

măsură 

Contribuţia 

publică 

naţională  

Contribuţia 

privată  

16  15 70.000 
1.167.265 

1.052.223 

801.600 

722.602 

200.400 

180.650 

165.265 

148.971 

J. Indicatori specifici:   

Tip de 

indicator 

Indicator Tinta 

2011-2013 

 

 

 

Numar total activitati noi turistice 

sprijinite 

 

Min 16 15 
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Realizare 

din care:  

- agroturism 

- infrastructura recreationala si 

trasee 

Numar proiecte cu actiuni de mediu 

Numar proiecte beneficiari tineri 

 

Min 3 

 

Min 3 

8 

5 

Rezultat Numar suplimentar de vizite  

turisti (valoare adaugata pentru unitatile 

de cazare) 

5000 

 

K.  Actiuni de protectia mediului 

Toate cele minim 5 proiecte/actiuni care vor fi implementate in cadrul acestei masuri 

vor fi  orientate spre auto-conservarea si protectia mediului, mai ales ca teritoriul MVS se 

suprapune in buna masura  cu o seama de situri Natura 2000. In proiectele de tip pensiune  

agroturistica vor fi incurajate investiţiile de producere a energiei din surse regenerabile 

precum si o gestiune ecologica a deseurilor. Gestiunea ecologica a deseurilor este un criteriu 

de selectie locala si pentru investitiile de tip recreational, infrastructura pentru trasee 

tematice etc. 

   

L. Complementaritatea cu POSDRU (FSE) 

Acest proiect se afla în relatie de complementaritate cu actiuni  cuprinse in POS DRU. 

GAL-MVS este partener in proiectul I-DEALIS pe AP 5 a POS DRU – economia sociala, care 

promoveaza  orientarea, consultanta si formarea în domeniul antreprenorial ca baza solida 

pentru cresterea potentialului uman din zona care sa dezvolte investitiile, cu prioritate pentru 

femei si persoane cu nevoi speciale, in activitati legate de turism. Unul dintre grupurile de 

initiativa isi propune sa realizeze o pensiune agroturistica amenajata pentru persoane cu 

handicap (actiune inovativa) si sa solicite fonduri in cadrul prezentei masuri, dupa 

autorizarea GAL-MVS. Pe de alta parte pensiunile agroturistice vor fi sprijinite prin actiuni de 

formare si consiliere in cadrul altor proiecte din POSDRU iar activitatile de marketing si prin 

proiectele de cooperare. 
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FISA MASURII 413.312 

Măsura 413.312 Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-întreprinderi 

 

A. Obiectivul  şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

Promovarea unei dezvoltari echilibrate, în vederea realizarii coeziunii economice si 

sociale impune acordarea unei atentii deosebite dezvoltarii zonelor rurale. Ca si in toata tara, 

in teritoiul MVS, functiile economice ale acestor zone, depind in mare parte, de existenta 

activitatilor agricole. Necesitatea restructurarii activitatilor la nivelul fermelor agricole 

împreuna cu îmbunatatirea capitalului fermelor comerciale si orientarea inevitabila catre o 

ocupare partiala în agricultura va determina eliberarea unei parti considerabile a fortei de 

munca din sectorul agricol. Aceasta situatie explica necesitatea crearii de locuri de munca 

alternative, precum si a surselor de venituri aditionale din activitati non-agricole, 

alaturi de reorientarea fortei de munca spre activitati non-agricole productive si catre 

dezvoltarea serviciilor pentru populatia rurala. Dezvoltarea micro-întreprinderilor este 

recunoscuta ca fiind sursa cea mai semnificativa de creare de locuri de munca/obtinere de 

venituri în spatiul MVS.. 

În contextul agendei de la Lisabona si Göteborg, UE prevede faptul ca o economie 

puternica va conduce catre crearea de locuri munca alaturi de prioritatile sociale si de mediu, 

pentru a asigura dezvoltarea durabila si incluziunea sociala. În acest sens, un element cheie 

este reprezentat de exploatarea oportunitatilor pentru cresterea economica si crearea de 

locuri de munca în spatiul rural prin intermediul micro-întreprinderilor. 

În prezent exista disparitati profunde între zonele urbane si cea rurala MVS, în ceea 

ce priveste mediul de afaceri, ca urmare a unei infrastructuri slab dezvoltate in MVS, a lipsei 

resurselor financiare, a dificultatilor de accesare a creditelor dar si a nivelului redus de 

pregatire antreprenoriala.  

Analiza micro-întreprinderilor din spatiul MVS (vezi sectiunea IMM-uri) 

evidentiaza capacitatea redusa a acestora de a raspunde necesitatii de a furniza locuri de 

munca pentru populatia din MVS. Micro-întreprinderile existente  acopera o gama limitata de 

activitati productive si servicii si nu valorifica suficient resursele locale. Majoritatea s-au 
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orientat catre comert (aprox. 40% din totalul micro-întreprinderilor din sectorul tertiar), 

datorita recuperarii rapide a investitiilor si a unei experiente minime necesare pentru 

organizarea unor astfel de activitati, în timp ce, industria prelucratoare detine doar citeva 

procente din totalul micro-întreprinderilor din spatiul rural MVS. 

Având în vedere numarul mic al micro-întreprinderilor în MVS si nivelul redus al 

veniturilor obtinute din activitati non-agricole, se impune necesitatea crearii de noi 

microîntreprinderi care vor revitaliza economia rurala prin crearea de locuri de munca 

pentru populatia rurala în sectorul non-agricol si cresterea veniturilor acesteia. Sprijinul vizat 

prin aceasta masura se adreseaza micro-întreprinderilor, precum si locuitorilor din spatiul 

rural care doresc sa desfasoare o activitate economica devenind antreprenori. O atentie 

deosebita se va acorda femeilor din spatiul rural, dat fiind faptul ca datele statistice arata ca 

acestea dezvolta afaceri într-un numar mult mai redus decât barbatii. În acelasi timp tinerii 

reprezinta categoria cea mai afectata de somaj (15,4% reprezinta rata somajului în rândul 

tinerilor de 15-24 ani) si care manifesta tendinta cea mai mare de a pleca spre mediul urban si 

peste granite. Totodata, activitatile mestesugaresti si alte activitati traditionale ce sunt 

îndeletniciri ale locuitorilordin MVS, tind sa fie din ce în ce mai putin practicate, în special de 

catre generatia tânara. 

În acest context, sunt vizate crearea si dezvoltarea de micro-întreprinderi care 

promoveaza meserii traditionale precum mestesugurile si care pot contribui la cresterea 

numarului locurilor de munca, precum si la perpetuarea acestor activitati care dau specificul, 

dar si valoare spatiului rural românesc. 

Având în vedere situatia actuala e necesar un sprijin sustinut  pentru promovarea 

activitatilor non-agricole, care sa conduca la cresterea veniturilor populatiei rurale, creare 

de locuri de munca, diminuarea disparitatilor dintre rural si urban. Astfel, este necesara 

promovarea diversificarii activitatilor prin asimilarea de noi competente antreprenoriale, 

dobândirea de noi abilitati si furnizarea de noi servicii pentru populatia rurala. Acesti factori 

vor contribui la cresterea economica si implicit la schimbarea mentalitatii si la cresterea 

standardului de viata în mediul rural, precum si la stabilitatea echilibrului teritorial, social si 

economic. 
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In cadrul procesului de consultare între  partenerii (publici, privaţi, ONG) din teritoriul 

MVS  pe baza analizei diagnostic si analiza SWOT si a consultarilor in atelierele de lucru de tip 

01 – pe comune, tip 02 si tip 03 – pe domenii,  s-a stabilit ca prioritate “dezvoltarea 

antreprenoriatului prin micro-intreprinderi cu urmatoarea “ierarhie de obiective ale 

masurii”: obiective generale>dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea 

activităţilor non-agricole, în scopul creşterii numărului de locuri de muncă şi a veniturilor 

adiţionale; obiective specifice>crestere sprijin financiar pentru stimulare spirit antreprenorial 

si diversificare activitati si crestere venituri; crearea şi menţinerea locurilor de muncă în spaţiul 

rural;creşterea valorii adăugate în activităţi non-agricole, crearea şi diversificarea serviciilor 

pentru populaţia rurală prestate de către micro-întreprinderi; obiective operationale>crearea 

de micro-întreprinderi precum şi dezvoltarea celor existente în sectorul non-agricol în special de 

către tineri şi femei; incurajarea activităţilor meşteşugăreşti şi a altor activităţi tradiţionale; 

reducerea gradului de dependenţă faţă de agricultură. 

Intreprinderile sprijinite vor fi incurajate sa se inscrie in Reteaua/Asociatia IMM-urilor 

din MVS care va fi infiintata de catre GIL IMM-uri, grup de “persoane resursa” detinatoare de 

microintreprinderi si IMM-uri din teritoriul MVS. 

Mestesugarii din MVS, la initiativa GIL Mestesaguri vor putea infiinta 

Asociatia/Cooperativa Mestesugari in MVS, pentru sprijinirea productiei, promovarii si 

vinzarii produselor mestesugaresti. 

 

B. Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

Masura 413.312  se inscrie in Măsura 312 din PNDR Sprijin pentru crearea si 

dezvoltarea de micro-întreprinderi, pentru etapa 2010-2013.  

C. Tipuri de investitii, beneficiari si criterii de selectie locala 

C1. Tipuri de investitii prioritare: 

i. Investitii în activitati non-agricole productive, care sa utilizeze resurse de materii 

prime si materiale locale, cum ar fi: 

- industria usoara (articole de pielarie, încaltaminte, lâna, blana, tricotaje, produse de 

uz    gospodaresc, produse odorizante etc.); 
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- in activitati de procesare industriala a produselor lemnoase - începând de la stadiul 

de cherestea (ex. mobila); 

- unelte si obiecte casnice, producerea de ambalaje etc. 

ii. Investitii pentru dezvoltarea activitatilor mestesugaresti, de artizanat si a altor 

activitati traditionale non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lânii, 

bumbacului, cinepii, olaritul, brodatul, confectionare instrumente muzicale traditionale etc.), 

precum si marketingul acestora (mici magazine de desfacere a propriilor produse obtinute 

din aceste activitati). 

iii. Servicii pentru populatia rurala cum ar fi: 

 servicii de croitorie, frizerie, cizmarie; 

 ervicii de conectare si difuzare internet; 

 servicii de mecanizare, protectie fitosanitara, însamântare artificiala a 

animalelor; 

 servicii reparatii masini, unelte si obiecte casnice. 

iv. Investitii în producerea de energie regenerabila; achizitionarea de echipamente 

de producere a energiei din alte surse regenerabile decât biocombustibilii: energia solară, 

eoliană, hidraulică, geotermică numai în scopul desfăşurării activităţii economice pentru care 

beneficiarul este/ va fi autorizat 

Sint  eligibile si alte actiuni  clasificate conform codurilor CAEN, care se regăseşte în 

Anexa 9 din Ghidul solicitantului masurii 312 din PNDR. 

 

C2. Beneficiari 

- Micro-întreprinderile asa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr. 

361/2003 si în legislatia nationala în vigoare (având mai putin de 10 angajati si o cifra de 

afaceri anuala neta sau active totale având o valoare de pâna la 2,0 milioane Euro). 

-  Persoane fizice (neînregistrate ca agenti economici) - care se vor angaja ca pâna la 

data semnarii contractului de finantare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana fizica 

autorizata si sa functioneze ca micro-întreprindere. 
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Beneficiarii masurii, a caror cerere de finantare a fost selectata, sunt eligibili pentru 

schema de garantare pentru IMM-uri cu finantare din PNDR.  

 

C3. Criterii de selectie locala 

C3.1 Criterii de baza: 

CB1: Obiectivele proiectului se încadrează în Planul de Dezvoltare Locala - MVS, 

conform fisei prezentei masuri - obiective operationale, beneficiar eligibil, tipuri de investii si 

cheltuieli eligibile, bugetul masurii (DA/NU); 

CB2: Proiectul se localizeaza in teritoriul GAL MVS, la fel si sediul social si eventualele 

puncte de lucru ale microintreprinderii (DA/NU); 

CB3: Valoarea totala a proiectului nu depaşeşte suma de 400.000 euro (DA/NU); 

CB4: Proiectul prevede o investitie de mediu cu cheltuieli aferente precizate  in 

bugetul indicativ conform Ghidului solicitantului masurii 312 din PNDR (DA/NU); 

 

C3.2 Criterii cu punctaj: 

CS1: Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru 

investiţii similare în ultimii 3 ani (5 puncte). 

CS2: Proiecte inovative care promoveaza investitii/actiuni care nu s-au mai realizat 

pina in prezent in teritoiul MVS (5 puncte) 

CS3: Proiectele care prin activitatea propusă crează cel putin un loc de muncă, in 

afara de solicitant/reprezentant legal proiect  (5 puncte) 

 CS4: Proiecte derulate de femei/ tineri cu vârsta de până în 40 de ani la data 

depunerii proiectului  (dacă aplicanţii sunt constituiţi ca persoană fizică autorizată PFA/ 

întreprindere individuală/ societate cu răspundere limitată, cu asociat unic persoană fizică 

pentru următoarele categorii de solicitanţi: persoană fizică autorizată (PFA) cu vârsta sub 40 

ani la data depunerii Cererii de Finanţare a proiectului şi societate cu răspundere limitată, cu 

asociat unic persoană fizică cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii Cererii de Finanţare a 

proiectului) (20 puncte) 

CS5: Micro-întreprinderi nou înfiinţate (start-up-uri) (15 puncte). 



 

202 
 

CS6:  Investitii în activitati non-agricole productive, care sa utilizeze resurse de 

materii prime si materiale locale – vezi punctul i) de mai sus (10 puncte) 

CS7: Investitii pentru dezvoltarea activitatilor mestesugaresti, de artizanat si a 

altor activitati traditionale non-agricole cu specific local - vezi punctul ii) de mai sus.  

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezent şi demonstrat 

în Studiul de Fezabilitate/ Memoriul justificativ (descrierea proiectului) şi se aplică pentru 

proiectele care-şi propun crearea sau dezvoltarea de activităţi mesteşugăreşti, iar în cazul 

modernizărilor declaraţia de notorietate cu privire la abilitatea de a desfăşura activitatea 

pentru care se solicită finanţarea eliberată de primarul localităţii respective (numai pentru 

PFA/ întreprindere familială/ Întreprindere Individuală), doar pentru meseriile tradiţionale 

artizanale - pentru reprezentantul legal/ beneficiar.  

Se acordă punctaj pentru toţi beneficiarii măsurii care îşi propun prin proiect crearea 

sau dezvoltarea de activităţi mesteşugăreşti, de artizanat. Punctajul se acordă proporţional cu 

ponderea pe care o are valoarea investiţiei aferentă activităţilor meşteşugăreşti în valoarea 

totală eligibilă a proiectului (max 10 puncte) 

CS8: Servicii pentru populatia rurala - vezi punctul iii) de mai sus (10 puncte) 

CS9: Proiecte care au în componenţă şi investiţii de producere a energiei din 

surse regenerabile utilizate în scopul desfăşurării activităţii turistice - vezi punctul iv) 

de mai sus. Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat şi 

demonstrat în Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ şi cheltuielile cu investiţiile de 

producere a energiei din surse regenerabile sunt prevăzute în devizul pe obiect, devizul 

general şi bugetul indicativ. Punctajul se acordă proporţional cu ponderea pe care o are 

valoarea investiţiei pentru energie regenerabilă în valoarea totală eligibilă a proiectului (max 

10 puncte) 

CS10: Proiecte care prevad in cadrul investitiei, daca este cazul, o gestiune 

ecologica a deseurilor. Punctarea acestui criteriu se va face ca in cazul criteriului CS9 (max 

10 puncte). 

Nota. Nu exista punctaj minim. 
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D. Cheltuieli eligibile 

 investitii corporale (constructia, modernizarea, extinderea cladirilor în scop 

productiv; dotarea aferenta cu echipamente, utilaje etc., inclusiv achizitionarea 

în leasing a acestora); 

 investitii necorporale (software, patente, licente etc.), inclusiv achizitionarea în 

leasing a acestora. 

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 patente şi licenţe, în limita a 10% din totalul cheltuielilor 

eligibile ale proiectelor, iar pentru proiectele care nu prevăd construcţii, în limita a 5%. 

 

E. Tipuri de investitii si cheltuieli neeligibile: conform ghidului solicitantului pentru 

masura 312 din PNDR.  

 

F. Precizări privind intensitatea sprijinului: 

Prin Măsura 312 intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de până la 70% din 

totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi: 

• 50.000 Euro/ proiect dacă beneficiarii sunt persoane fizice autorizate; 

• 100.000 Euro/ proiect pentru micro-întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în 

sectorul transportului rutier; 

• 200.000 Euro/ proiect pentru alte micro-întreprinderi 

În cazul în care proiectele prevăd activităţi de producţie de bunuri, intensitatea 

ajutorului public va fi de până la 85%* din totalul cheltuielilor eligibile. 

ATENŢIE! Procentul de 85% se aplică numai activităţilor incluse în codurile CAEN 

cuprinse în Anexa 9B – ”Lista codurilor CAEN de productie de bunuri„. În situaţia proiectelor 

care vizează atât activităţi de producţie de bunuri cât și servicii intensitatea ajutorului public 
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nerambursabil se va atribui, specific, pentru fiecare tip de investiţie, iar în această situaţie se 

vor elabora bugete distincte. 

Valoarea maximă a sprijinului va fi de: 

• 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; 

• 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. 

Atenţie! În cazul proiectelor care includ şi investiţii care au drept scop implementarea 

noilor provocari (achiziţionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse 

regenerabile decât biocombustibilii) solicitantul completează, în dreptul coloanei PERE 

valorile aferente acestei investiţii. Bugetul este exprimat în EURO. 

Beneficiarii acestei măsuri vor primi tratament egal fără discriminare pe criteria de 

vârstă, sex, rasă, origine etnică, apartenenţă politică sau religioasă etc. 

Valoarea minimă eligibilă al unui proiect este de 5.000 Euro. 

G. Finanţare : 
 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : max 85% 

 
Nr. de 

proiecte 
prevăzute 

Cost 
total  

mediu 

Estimarea 
 costului  
total pe 
măsură 

Contribuţia  
FEADR 

 – măsură 

Contribuţia  
publică 

naţională 

Contribuţia 
 privată 

15 16 68.000 
70.000 

1.032.941 
1.149.115 

702.400 
781.398 

175.600 
195.350 

154.941 
172.367 

 
   

 Indicatorii specifici fişei măsurii din PNDR:   

Tip de 

indicator 

Indicator Tinta 2011-2013 
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Realizare 

Numar total beneficiari 

sprijiniti 

(minim) 

15 16 

 

 

5 

 

10 

 

 

din care:  

- tineri (minim) 

Numar proiecte cu actiuni de 

 mediu: 

Rezultat Numar de întreprinderi  

(minim) 

15 

 

H. Complementaritatea cu POSDRU (FSE) 

Acest proiect se afla în relatie de complementaritate cu actiuni  cuprinse in POS DRU. 

GAL-MVS este partener in proiectul I-DEALIS pe AP 5 a POS DRU – economia sociala, care 

promoveaza  orientarea, consultanta si formarea în domeniul antreprenorial ca baza solida 

pentru cresterea potentialului uman din zona care sa dezvolte investitiile, cu prioritate pentru 

femei si persoane cu nevoi speciale, in activitati legate de turism. Citeva dintre grupurile de 

initiativa isi propun sa realizeze cooperative de productie tesaturi si costume populare 

(pentru pastrarea traditiilor)  si sa solicite fonduri in cadrul prezentei masuri, dupa 

autorizarea GAL-MVS.  
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FISA MASURII 413.322B/d 

Măsura 413.322B/d Dezvoltarea serviciilor sociale 

 

A. Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

In baza analizei situatiei actuale (vezi sectiunea Activitati sociale)  a domeniului 

asistentei sociale/serviciilor sociale in MVS si in cadrul procesului de consultare între  

partenerii (publici, privaţi, ONG) din teritoriul MVS, precum si in baza analizei SWOT (care 

pun in evidenta nevoia acuta de dezvoltare a serviciilor sociale pentru persoanele cu 

nevoi speciale – handicapati, batrini, copii etc) ,  s-a stabilit ca prioritate “Social-

Dezvoltarea  serviciilor sociale” cu urmatoarea “ierarhie de obiective ale masurii”: 

obiective generale> imbunatatirea infrastructurii fizice publice si de patrimoniu în spatiul 

rural MVS; imbunatatirea accesului la serviciile publice sociale si culturale pentru populatie; 

obiective specifice>imbunatatirea mediului social; obiective operationale> imbunatatire 

accesului la serviciile sociale pentru copii, persoane in virsta, persoane cu nevoi speciale, rromi 

(centre sociale). 

 

B. Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

Masura 413.32B/d  se inscrie in Măsura 322 din PNDR Renovarea, dezvoltarea 

satelor, îmbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si 

punerea în valoare a mostenirii rurale, pentru etapa 2010-2013. Sprijinul prin aceasta 

masura se acorda pentru proiecte de investitii pentru infrastructura sociala.    

 

C. Tipuri de investitii, beneficiari si criterii de selectie locala  

C1. Tipuri de investitii 

Prima înfiintare si dotarea infrastructurii aferente serviciilor sociale: centre de 

îngrijire batrâni si/sau persoane cu nevoi speciale. 

C2. Beneficiari 

- ONG-uri 



 

207 
 

- primariile celor 9 comune care sint parteneri in GAL-MVS cu/fara parteneri 

ong-uri locale cu rol metodologic si/sau de administrare a activelor in care s-a investit 

- ADI-uri; 

Nota: In contextul actual, exista o scrisoare de intentie pentru implementarea unui 

Centru social din partea Comunei Beclean si Fundatiei „Toanchina”. 

 

C3. Criterii de selectie locala  

C3.1 Criterii de baza: 

CB1: Obiectivele proiectului se încadrează în Planul de Dezvoltare Locala - MVS, 

conform fisei prezentei masuri - obiective operationale, beneficiar eligibil, tipuri de investii si 

cheltuieli eligibile, bugetul masurii (DA/NU); 

CB2: Proiectul se localizeaza in teritoriul GAL MVS (DA/NU); 

CB3: Valoarea totala a proiectului nu depaşeşte suma de 400.000 euro (DA/NU); 

CB4: Valoarea nerambursabila a proiectului nu depaseste suma de 125.000 euro 

(DA/NU); 

CB5: Proiectul prevede o investitie de mediu cu cheltuieli aferente precizate  in 

bugetul indicativ conform Ghidului solicitantului masurii 322 din PNDR (DA/NU); 

 

C3.2 Criterii cu punctaj: 

CS1: Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru 

investiţii similare în ultimii 3 ani (5 puncte) 

CS2: Solicitantul este un ONG (15 puncte), o comuna sau un ADI (10 puncte) 

CS3: Proiecte derulate de femei/ tineri cu vârsta de până în 40 de ani la data 

depunerii proiectului (20 puncte) 

CS4: Actiuni de inovare – tipuri de investitii care nu s-au mai realizat in comunitate 

(20 puncte) 

CS5: Proiecte care au în componenţă şi investiţii de producere a energiei din 

surse regenerabile utilizate în scopul desfăşurării activităţii turistice. 
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Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat şi 

demonstrat în Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ şi cheltuielile cu investiţiile de 

producere a energiei din surse regenerabile sunt prevăzute în devizul pe obiect, devizul 

general şi bugetul indicativ. Punctajul se acordă proporţional cu ponderea pe care o are 

valoarea investiţiei pentru energie regenerabilă în valoarea totală eligibilă a proiectului (max 

10 puncte) 

CS6: Proiecte care prevad in cadrul investitiei o gestiune ecologica a deseurilor. 

Punctarea acestui criteriu se va face ca in cazul criteriului CS5 (5 puncte). 

CS7: Numar de angajati permanenti cu atributii in centru social (5 puncte pentru 

minim o persoana  si cite 5 puncte pentru fiecare angajat in plus; max. 25 puncte); 

Pentru a fi selectat un proiect trebuie sa indeplineasca obligatoriu criteriile de selectie 

cu un minim de punctaj de 20 puncte, iar punctajul maxim posibil este de 100 puncte. 

 

D. Cheltuielile  eligibile si neeligibile vor respecta Ghidul solicitantului aferent  

Masurii 322 din PNDR, restrinse la tipurile de investitii eligibile de mai sus. 

 

E. Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului) 

este conform ultimului ghid al solicitantului pentru Masura 322 din PNDR si anume: pentru 

investiţiile de interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului public 

nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile. În cazul comunelor, ADI-urilor şi 

ONG‐urilor se vor demonstra necesitatea şi oportunitatea economică a investiţiei in aceste 

proiecte de interes public şi negeneratoare de profit. 

F. Finanţare : 

Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 100% 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu  

Estimarea 

costului total 

pe măsură  

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţia 

publică 

naţională  

Contribuţia 

privată  

4 50000 200000 160000 40000 - 
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G. Indicatori specifici:  

Tip de 

indicator 

Indicator Tinta 2012-2013 

Realizare Numar de beneficiari 

Numar actiuni de mediu 

4 

4 

 

Rezultat 

 

Numar de persoane - 

beneficiari finali implicati in proiect  

100 

 

 

       

 

 

 

H. Complementaritatea cu POSDRU (FSE) 

Acest proiect se afla în relatie de complementaritate cu actiuni  cuprinse in POS DRU. 

GAL-MVS este partener in proiectul I-DEALIS pe AP 5 a POS DRU – economia sociala, care 

promoveaza  orientarea, consultanta si formarea în domeniu pentru specialisti in servicii 

sociale si economia sociala. Serviciile sociale care vor fi infiintate in cadrl acestor proiecte vor 

coopera cu intrerinderile sociale promovate de I-DEALIS pentru persoanele apte de anumite 

activitati in scopul asigurarii unei calitati imbunatatite a vietii pentru femei si persoane cu 

nevoi speciale. 
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FISA MASURII 413.322B/h 

Măsura 413.322B/h Revitalizarea traditiilor culturale  

 

A. Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

In cadrul procesului de consultare între  partenerii (publici, privaţi, ONG) din teritoriul 

MVS  pe baza analizei diagnostic si analiza SWOT si a consultarilor in atelierele de lucru de tip 

01 – pe comune, tip 02 si tip 03 – pe domenii,  s-a stabilit ca prioritate “Cultura-Revigorarea 

si valorificarea traditiilor si dezvoltarea  culturii” cu urmatoarea “ierarhie de obiective 

ale masurii”: obiective generale> imbunatatirea infrastructurii fizice publice si de patrimoniu 

în spatiul rural MVS; imbunatatirea accesului la serviciile publice sociale si culturale pentru 

populatie; obiective specifice>protejarea si conservarea patrimoniului cultural; obiective 

operationale>sprijinirea reabilitarii dotarii activelor culturale in scopul consolidarii lor in 

centre culturale comunale, legate in retea cu un centru cultural zonal MVS. 

Masura este menita sa sprijine pe termen lung, acţiuni de reinfiintare si dezvoltare a 

“produselor culturale” traditionale dar si moderne in comunitatile zonei si legarea acestora 

intr-o retea de schimburi permanente culturale, inclusiv interregional si transnational 

(dimensiunea internationala  a acestei masuri este data de unul dintre proiectele de 

cooperare cu GAL Ternano din Italia – vezi Masura 421) . 

Practic, masura propune implementarea echilibrata a 9 proiecte de investitii (8 

proiecte de tip 1 si 1 proiect de tip 2 - vezi planul de finantare de mai jos)  in entitati de natura 

culturala – aflate in administrarea primariilor - camine culturale, muzee, formatii folclorice, 

biblioteci, muzee etc. (cite un proiect pentru fiecare Comuna din MVS).  

GAL-MVS va sprijini in paralel infiintarea de catre primarii  a 9 Centre Culturale 

Comunale:   

- ca structura informala coordonata de un reprezentant angajat al primariei sau 

- ca  asociatii non-profit mai largi (parteneriat privat-ong cu sprijin financiar al 

primariei respective). 

Tot cu sprijinul GAL-MVS cele 9 Centre Culturale se vor constitui intr-o retea a 

Centrelor Culturale Comunale din MVS. Aceste centre  vor actiona cu prioritate in comuna 
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aferenta si se vor coordona cu Asociatia Centrul pentru Conservarea si Promovarea Culturii – 

MVS (CCPC-MVS) din care vor face parte, prin reprezentatii lor. In cadrul proiectului de 

cooperare I-DEALIS in care GAL-MVS este partener, s-a constituit un Grup de Initiativa pentru 

infiintarea acesteia (vezi sectiunea legata de complementaritatea masurilor de mai jos).  Din 

asociatie vor face parte si alte entitati private si ale societatii civile, persoane fizice sau 

grupuri de persoane fizice care consimt sa sprijine dezvoltarea culturii in teritoriul MVS.  

Asociatia CCPC-MVS va avea urmatoarele obiective:  conservarea şi transmiterea 

valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţilor MVS precum şi ale patrimoniului 

cultural din MVS, păstrarea şi cultivarea specificului zonal sau local; stimularea creativităţii şi 

talentului la copii si tineri, revitalizarea şi promovarea meseriilor şi îndeletnicirilor specifice 

zonei şi susţinerea celor care le practică, cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei populare 

contemporane şi artei interpretative neprofesioniste, în toate genurile - muzică, dansuri, 

teatru pictura, sculptura, arta manufacturiera traditionala etc. Asociatia CCPC-MVS va avea 

sediul in localul vechi al scolii primare din Sambata de Jos, unde se vor organiza 

compartimente tematice care tin de cultura traditionala din MVS iar proiectul va fi initiat de 

catre Primaria Voila. Implemenatrea acestuia va un proiect de tip 2 in care se va finanta atit 

Centrul Cultural al Comunei Voila cit si  investitia in cladirea scolii care va adaposti Asociatia 

Centrul pentru Conservarea si Promovarea Culturii – MVS (proiect realizat in parteneriat 

chiar cu aceasta asociatie). 

Studiile/Memoriile justificative care vor fi elaborate in cadrul cererilor de finantare 

aferente acestor 9 proiecte trebuie sa fundamenteze temeinic planul de actiuni si evenimente 

culturale care vor fi realizate pe baza investitiilor facute, in fiecare comunitate precum si 

pentru dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judeţean, naţional şi internaţional. 

Criteriile de selectie locala vor valida inscrierea acestor 9 proiecte in obiectivele PDL-MVS 

precum si calitatea acestora, prin obtinerea unui punctaj minim.  

B. Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

Masura 413.322B/h se inscrie in Măsura 322 din PNDR Renovarea, dezvoltarea 

satelor, îmbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si 

punerea în valoare a mostenirii rurale, pentru etapa 2010-2013.  
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C. Tipuri de investitii, beneficiari si criterii de selectie locala  

C1. Tipuri de investitii 

Sprijinul este dat pentru: 

(a) renovarea, modernizarea si dotarea aferenta a asezamintelor culturale, inclusiv 

prima achizitie de carti, materiale si echipamente audio-video, achizitionarea de costume 

populare si instrumente muzicale traditionale în vederea promovarii patrimoniului cultural 

imaterial ca parte componenta a proiectului; de asemenea vor fi sustinute cheltuielile cu 

achizitionarea de echipamente hardware, software, inclusiv costurile de instalare si montaj 

(componenta B/h din ghidul solicitantului); 

(b) achizitionare de mobilier si echipamente pentru expunerea si protectia patrimoniului 

cultural  material si imaterial din spatiul rural MVS (componenta C/b din ghidul solicitantului). 

Nota. Un proiect integrat presupune combinarea în acelasi proiect a cel putin 2 actiuni 

din cadrul celeiasi componente sau din componente diferite ale masurii si actiunea/actiunile 

secundara/  secundare din cadrul proiectului integrat detine/detin per total o pondere de 

minim 10% din valoarea totala eligibila a proiectului în cauza. 

C2. Beneficiari 

Beneficiari: primariile celor 9 comune care sint parteneri in GAL-MVS cu/fara 

parteneri ong-uri locale cu rol metodologic si/sau de administrare a activelor in care s-a 

investit si de organizare evenimente culturale. 

 

C3. Criterii de selectie locala  

C3.1 Criterii de baza: 

CB1: Obiectivele proiectului se încadrează în Planul de Dezvoltare Locala - MVS, 

conform fisei prezentei masuri - obiective operationale, beneficiar eligibil, tipuri de investii si 

cheltuieli eligibile, bugetul masurii (DA/NU); 

CB2: Proiectul se localizeaza in teritoriul GAL MVS (DA/NU); 

CB3: Valoarea totala a proiectului nu depaşeşte suma de 400.000 euro (DA/NU); 
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C3.2 Criterii cu punctaj: 

CS1: Activitati culturale autentice care tin de specificul zonei Tarii Fagarasului sau care 

sa sprijine revitalizarea si promovarea culturii traditionale in  comunitatile din MVS (5 

puncte pentru minim o activitate  - exemplu: muzica populara, dansuri populare, teatru, 

pictura, sculptura si cite 5 puncte pentru fiecare activitate in plus, maxim 15 puncte); 

CS2: Activitati de conservare si promovare  a patrimoniului material mobil: colectii de 

arta si obiecte traditionale sau colectii muzeale (10 puncte); 

CS3: Activitati de conservare si promovare a patrimoniului imaterial: obiceiuri, traditii, 

literatura populara, mestesuguri si alte creatii spirituale, prin mijloace tiparite, multimedia si 

internet, inclusiv prin realizarea unor monografii (5 puncte);   

CS4: Numarul de beneficiari tineri (persoane sub 40 ani) ai proiectului (10 puncte 

pentru minim 10 tineri implicati in proiect si cite 1 punct pentru fiecare tinar in plus; maxim 

25 puncte);  

CS5: Numarul de beneficiari femei ai proiectului (10 puncte pentru minim 10 femei 

implicate in proiect si cite 1 punct pentru fiecare femeie in plus; max. 25 puncte);  

CS6: Actiuni de inovare - actiuni care nu s-au mai desfasurat in comunitate, exemplu 

un club cultural de zi pentru tineri / club cultural de zi pentru femei / club cultural de zi 

pentru batrini (5 puncte); 

CS7: Numar de angajati permanenti cu atributii in domeniul artistic si cultural (5 

puncte pentru minim o persoana – responsabil centru cultural si cite 5 puncte pentru fiecare 

angajat in plus care activeaza in domeniul cultural; max. 15 puncte); 

 

Pentru a fi selectat un proiect trebuie sa indeplineasca obligatoriu criteriile de selectie 

cu minim de punctaj de 30 puncte, iar punctajul maxim posibil este de 100 puncte; un punctaj 

mai mare de 30 puncte va pune in evidenta un proiect mai complex si va exprima o eficacitate 

mai mare in relatie cu obiectivele PDL-MVS. Un clasament al punctajului obtinut de aceste 

proiecte va fi facut public in teritoriul MVS pentru a evidentia angajamentul actorilor implicati 

in dezvoltarea si promovarea culturii in MVS si de aici cei care vor fi  cu prioritate antrenati in 

relatii de cooperare interegionala si transnationala. 
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D. Cheltuielile  eligibile si neeligibile vor respecta Ghidul solicitantului aferent  

Masurii 322 din PNDR, restrinse la tipurile de investitii eligibile de mai sus. 

E. Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului) 

este conform ultimului ghid al solicitantului pentru Masura 322 din PNDR si anume: pentru 

investiţiile de interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului public 

nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile. În cazul comunelor şi 

ONG‐urilor se vor demonstra necesitatea şi oportunitatea economică a investiţiei in aceste 

proiecte de interes public şi negeneratoare de profit. 

F. Finanţare : 

Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 100% 

 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu  

Estimarea 

costului total 

pe măsură  

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţia 

publică 

naţională  

Contribuţia 

privată  

Proiect tip 1:8 25000 200000 160000 40000 - 

Proiect tip 2:1 50000 50000 40000 10000 - 

9  250000 200000 50000 - 

G. Indicatori specifici:  

Tip de 

indicator 

Indicator Tinta 2012-2013 

Realizare Numar de beneficiari 

Numar de beneficiari (numar 

de centre culturale infiintate formal 

sau informal) 

9 

9 

 

Rezultat 

Numar de persoane - 

beneficiari finali implicati in proiect 

9x10=90 
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 (responsabili culturali, interpreti, 

dansatori, bibliotecari etc.) 

 

 

 

45 

45 

din care:  

- tineri 

- femei 

 

H. Complementaritatea cu POSDRU (FSE) 

Acest proiect se afla în relatie de complementaritate cu actiuni  cuprinse in POS DRU. 

GAL-MVS este partener in proiectul I-DEALIS pe AP 5 a POS DRU – economia sociala, care 

promoveaza  orientarea, consultanta si formarea în domeniul economiei sociale ca baza solida 

pentru cresterea potentialului uman din zona care sa dezvolte investitiile, cu prioritate pentru 

femei si persoane cu nevoi speciale, in activitati legate de turism. Unul dintre Grupurile de 

Initiativa a constituit Asociatia Centrul pentru Conservarea si Promovarea Culturii – MVS 

(CCPC-MVS) (actiune inovativa), care sa organizeze si sa ofere “servicii culturale” integrate. 

si sa devina partener pentru Primaria Voila, in cadrul prezentei masuri, dupa autorizarea 

GAL-MVS. Pe de alta parte actorii culturali vor fi sprijiniti prin actiuni de formare si consiliere 

in cadrul altor proiecte din POSDRU.  

 

J. Structura centrelor culturale  pe elemente componente si reteaua de centre. 

Mai jos am adaugat un tabel cu componentele/ entitatile care vor costitui Centrele 

Culturale Comunale, in relatie de coordonare cu  Asociatia Centrul pentru Conservarea si 

Promovarea Culturii – MVS (CCPC-MVS) , precum si o diagrama a relatiei dintre ele. 
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COMPONENTE POSIBILE ALE VIITOARELOR CENTRE CULTURALE 

propuse in Comunele din MICROREGIUNEA VALEA SAMBETEI (Retea de Centre Culturale) 

 

COMUNA 

Beclea

n Cincu 

Dragu

s Lisa Soars 

Sambat

a 

Viste

a Voila Ucea TOTAL 

Camine culturale 5 2 1 3 5 1 4 7 4 21 

Biblioteci 1  1 1 1 1   1 1 2 8 

Muzee   1 1 1   1 1   1 6 

Monumente istorice 5 6 2 2 4 2 2 2 4 29 

Case memoriale 

   

PALER 

      Ateliere de pictura, 

sculptura 

     

1 

  

1 

 Orchestre si formatiuni 

de dansuri 2 1 2 0   2 2 2 1 12 

Club cultural de zi  pentru 

tineri (Lectura,Jocurile 

mintii, Vizionari filme, 

Auditii muzicale etc)     

        Club cultural de zi pentru     
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femei (Vizionari filme, 

Auditii muzicale, 

Revitalizare sezatori, 

Dansuri populare) 

Club cultural de zi pentru 

pentru virstnici (Vizionari 

filme, Auditii muzicale, 

Jocurile mintii, Activitati 

manuale, Transfer traditii 

diverse catre tineri, femei) 

          [Biserici] 7 7 2 4 10 2 6 10 4 50 

[Manastiri] 1         1       2 

[Evenimente 

culturale] 5  1 5 4 1 2 5 1 1 24 
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ASOCIATIA “CENTRUL PENTRU 
CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII – 

MICROREGIUNEA VALEA SAMBETEI” 
(Retea de Centre culturale) 

 
CENTRUL 

CULTURAL  
COMUNA 
BECLEAN  

 

 
CENTRUL 

CULTURAL  
COMUNA 

CINCU 

 

 
CENTRUL 

CULTURAL  
COMUNA 
DRAGUS 

 

 
CENTRUL 

CULTURAL  
COMUNA 

LISA 

 

 
CENTRUL 

CULTURAL  
COMUNA 
SAMBATA 

DE SUS 

 

 
CENTRUL 

CULTURAL  
COMUNA 
SOARS 

 

 
CENTRUL 

CULTURAL  
COMUNA 

UCEA  

 

 
CENTRUL 

CULTURAL  
COMUNA 
VISTEA  

 

 
CENTRUL 

CULTURAL  
COMUNA 

VOILA 
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FISA MASURII 421 

Măsura 421 Cooperare inter-regionala si transnationala pentru promovarea 

teritoriului, schimburi culturale si dezvoltarea afacerilor 

 

A. Obiectivul  şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

In cadrul procesului de consultare între  partenerii (publici, privaţi, ONG) din 

teritoriul MVS  pe baza analizei diagnostic si analiza SWOT (care pune in evidenta nevoia 

acuta de dezvoltare a serviciilor sociale pentru persoanele cu nevoi speciale – 

handicapati, batrini, copii etc)  si a consultarilor in atelierele de lucru de tip 01 – pe 

comune, tip 02 si tip 03 – pe domenii,  s-a stabilit ca prioritate “Cooperare inter-regionala 

si transnationala” cu urmatoarea“ierarhie de obiective ale masurii”: obiective 

generale>imbunatatirea strategiei locale;> obiective specifice>promovarea de  proiecte de 

extindere a experienţelor, de stimulare şi sprijinire a inovaţiei, de dobândire a competenţelor 

şi îmbunătăţirea lor atât inter-teritorial cât şi transnaţional; >obiective operationale> 

participarea GAL-MVS la proiecte de cooperare inter-regionala si transnationala. 

Concret, cooperarea propusa de GAL-MVS reprezintă lucrul în comun pentru 

atingerea unor obiective comune,  o modalitate de a extinde experientele locale pentru 

îmbunătăirea strategiilor locale, un mod de a avea acces la informatii si idei noi, de a face 

schimb de experientă si de a învăta din experienta altor regiuni sau tări, pentru a stimula si 

sprijini inovatia,pentru dobândire de competente si îmbunătătirea lor. 

In conventiile de cooperare s-au convenit actiuni concrete care sa permita 

promovarea teritoriului MVS, in tara si UE si, respectiv, bune practici, cooperare in afaceri, 

protectie mediu si schimburi culturale.  

 

B. Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

B1. Cooperarea inter-regionala- dezvoltarea relatiilor de cooperare cu GAL-uri 

din Romania (proiect de tip 1)  
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1.Titlul proiectului: Actiuni comune pentru dezvoltarea zonelor cu traditie din 

sudul Transilvaniei  

Parteneri: 

- Potential GAL Asociatia Transilvana Brasov Nord (lider proiect) 

- GAL – Microregiunea Valea Sambetei (partener 1) 

- GAL – Marginimea Sibiului (partener 2) 

Buget: 90000 euro (30000 euro pentru fiecare GAL partener) 

(vezi fisa proiectului); 

 

B2. Cooperare transnationala cu GAL-uri din UE (proiect de tip 2) 

1. Titlul proiectului: Peisaj si mediu 

Parteneri: 

- GAL Ternano, Regiunea Umbria, Italia  (lider proiect) 

- GAL – Microregiunea Valea Sambetei (partener 1) 

Buget: 60000 euro (30000 euro pentru fiecare GAL partener) 

(vezi fisa proiectului); 

 

2.Titlul proiectului: Antreprenoriat pentru tineri 

Parteneri: 

- GAL Ternano, Regiunea Umbria, Italia  (lider proiect) 

- GAL – Microregiunea Valea Sambetei (partener 1) 

Buget: 60000 euro (30000 euro pentru fiecare GAL partener) 

(vezi fisa proiectului); 

 

3. Titlul proiectului: Cultura, arta si traditii 

Parteneri: 

- GAL Ternano, Regiunea Umbria, Italia  (lider proiect) 

- GAL – Microregiunea Valea Sambetei (partener 1) 

Buget: 60000 euro (30000 euro pentru fiecare GAL partener) 
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(vezi fisa proiectului);Vezi textul Parteneriatului cu GAL Ternano 

Nota: a se vedea fisele proiectului de cooperare inter-regionala  si fisele proiectelor de 

cooperare transnationala in paragraful Cooperare. 

 

C. Finanţare : 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională):100%; privat:0% 

 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu  

Estimarea 

costului total 

pe măsură  

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţia 

publică 

naţională  

Contribuţia 

privată  

Tip 1: 1 25.500 25.500 20400 5100 
0 

 

Tip 2: 3 0 0 0 0 0 

Total  25.500 20.400 5.100 0 

 

D. Sinergia cu alte masuri. 

Masura 421 este complementara cu majoritatea masurilor din strategia de 

dezvoltarea locala a MVS, pe toate prioritatile si va antrena o seama de beneficiari din 

sectoarele agricultura, silvicultura, turism, antreprenoriat, servicii sociale, cultura 

traditionala in scopul promovarii teritoriului si parteneriatelor intre beneficiari. 
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FISA MASURII 431.2 

Măsura 431.2 Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobindirea de 

competente si animarea teritoriului 

 

A. Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

Masura 431.2 defineste prioritatea „GAL-MVS animator si catalizator al dezvoltarii 

rurale durabile in MVS” cu urmatoarea “ierarhie de obiective ale masurii”: obiective 

generale>consolidarea initiativei GAL-MVS, infiintata in dec. 2006, prin implicarea unor 

actori locali din MVS, intr-o abordare de tip LEADER „de jos in sus”; obiective 

specifice>promovarea potentialului endogen al MVS; imbunatatirea guvernantei locale; 

obiective operationale> consolidarea parteneriatului (constructie institutională la nivel 

local; asigurarea resurselor umane, financiare si tehnice necesare activităii GAL-MVS; 

formarea/instruirea personalului GAL-MVS;cooperare in reteaua RNDR; pregatirea si 

asigurarea implementarii Planului de Dezvoltare Locala al Microregiunii Valea Sambetei 

(prin masura 41). 

 

B. Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

Activitatile si actiunile aferente acestei masuri sint definite tot sub forma unor  tipuri 

proiecte codificate mai jos, pe cele 2 componente si care vor fi gestionate intr-o structura 

organizatorica de „matrice de proiecte” (fiecarui proiect i se asociaza o echipa formata din 

personal GAL-MVS - in baza atributiilor multiple ale fiecaruia si colaboratori). Proiectele au 

ciclu de viata precis si un management specifice oricarui proiect, inclusiv proiectul de tip 0 

de mai jos care dureza de la data incheierii contractului de finaantare al GAL-MVS pina la 

31 dec. 2015. . 

 

Componenta a) functionarea GAL: 

Proiect tip 0: Functionarea GAL, cuprinde activitatile legate de organizarea si 

functionarea GAL-ului de la semnarea contractului de finantare pina la 31 dec. 2015; 

bugetul include cheltuielile aferente conform ghidului solicitantului si va fi maxim de 

240.000 euro. 

 

Componenta b) instruirea si animarea teritoriului: 

1. Instruirea persoanelor implicate în implementarea strategiei de 

dezvoltare locală: angajati GAL-MVS si a liderilor locali. 

Proiect tip 1: Actiuni de formare/instruire si vizite de studiu, in tara si 

strainatate, pentru personalul GAL-MVS, liderii locali, a persoanelor resursa si a 

structurilor externe consultative si de decizie  ale GAL MVS - vezi organigrama GAL-MVS  

 



 

223 
 

2. Studii ale zonei MVS si asistenta tehnica: 

Proiect tip 2: Studiu de marketing si promovare teritoriu MVS ( „produse 

turistice”, produse locale, produse traditionale, produse ecologice, produse 

„culturale”/evenimente culturale - vezi si sinergia cu coopearea inter-regionala si 

cooperarea transantionala. 

Proiect tip 3: Studiu privind conservarea biodiversitatii in Lunca Oltului si 

promovarea ecoturismului cu urmatoarele obiective: 

a. Mentinerea valorii naturale ridicate a terenurilor agricole 

b. Conservarea starii favorabile de conservare a habitatelor si 

speciilor de flora si fauna salbatica (inclusiv evitarea fragmentarii habitatelor) 

c. Conservarea diversitatii biologice, inclusiv, în cadrul  Sitului cu Protectie Speciala 

Avifaunistica (SPA)  din reteaua nationala Natura 2000 – Avrig-Scorei-Fagaras care se 

suprapune cu Lunca Oltului de la Fagaras la Ucea 

d. Mentinerea functiilor ecologice ale apelor Oltului, a baltilor si afluentilor acestuia 

e. Promovarea ecoturismului in zona si realizarea de trasee eco-turistice 

f. Constientizarea locuitorilor din zona privind protectia mediului aferent Luncii Oltului 

(seminarii si alte evenimente) 

Proiect tip 4: Asistenta tehnica - informare, consiliere si consultanta 

- Informare, consiliere si consultanta pentru gospodarii taranesti din MVS 

pentru a deveni pensiuni agroturistice si/sau didactice cu respectarea standardelor de 

mediu 

- Informare, consiliere si consultanta pentru  pensiuni turistice rurale din MVS 

pentru a introduce standarde de ecoturism 

- Informare, consilier si asistenta tehnica pentru GIL-uri pentru a deveni Asociatii 

sau cooperative, precum si pentru personalul asociatiilor/cooperativelor nou infiintate, 

colaboratori ai GAL-MVS.  

  

3. Evenimente de promovare 

Proiect tip 5: Organizarea de evenimente de promovare (seminarii, grupuri de 

lucru, participare la evenimente organizate de terti-expozitii, tirguri etc.)  

 

4. Măsuri pentru furnizarea informatiei cu privire la strategia de 

dezvoltare locală 



 

224 
 

Proiect tip 6: Actiuni/evenimente de informare pentru conştientizarea 

cetatenilor şi în mod special a potenţialilor beneficiari publici si privati în vederea 

accesării in general a fondurilor europene destinate dezvoltării rurale si in particular prin 

programul LEADER,  privind conţinutul măsurilor si tipurilor de proiecte din PDL-MVS cât 

şi pentru diseminarea informaţiilor specifice legate de aceste proiecte – conform cu 

dispozitivul de comunicare/promovare si informare prezentat in acest material.  

 

C. Cheltuielile eligibile 

C1. Cheltuielile eligibile pentru “componenta a” :  

Tipuri de cheltuieli pentru Cap I:  

Salarii şi alte tipuri de remuneraţii pentru personalul GAL-MVS – angajaţi cu contract 

de muncă, contract pe drepturi de autor, contract colaborare, prestare servicii ca persoană 

fizică autorizată. 

 

Tipuri de cheltuieli pentru Cap. II: 

 Cheltuieli pentru plata chiriei sediului GAL-MVS;  

 Cheltuieli pentru întreţinerea sediului GAL-MVS (curăţenie, igienizare etc.); 

 Cheltuieli pentru închirierea/achiziţia/întreţinerea de bunuri: mijloace de 

transport, echipamente necesare pentru desfăşurarea activităţilor GAL-MVS; 

 Cheltuieli pentru achiziţia de consumabile – hârtie, tonere, birotică etc. 

 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;  

Tipuri de cheltuieli pentru Cap III – servicii de care va beneficia GAL-MVS 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-MVS – 

servicii de audit, cenzor, servicii informatice, etc. 

C2. Cheltuielile eligibile pentru “componenta b” 
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Tipuri de cheltuieli pentru Cap. I  Cheltuieli pentru instruire – angajaţi GAL-MVS şi 

lideri locali: 

 cheltuieli cu taxele /servicii de instruire; 

 cheltuieli cu transportul; 

 cheltuieli de cazare; 

 cheltuieli pentru masă; 

 cheltuieli cu diurna.  

 

Tipuri de cheltuieli 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; 

Tipuri de cheltuieli pentru Cap. III - Cheltuieli pentru evenimente de promovare: 

 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.); 

Tipuri de cheltuieli 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; 
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• cheltuieli privind transportul, cazarea şi masa  participanţilor la acţiuni de 

informare– cu privire la strategia de dezvoltare locală (seminarii,  grupuri de lucru, etc.). 

D. Beneficiari : 

Tipuri de beneficiari : personal si experti colaboratori GAL, lideri locali, persoane 

resursa, proprietari de gospodarii taranesti (Asociatie), proprietari pensiuni turistice 

(Asociatie); alte  GIL-uri/asociatii. 

E. Finanţare : 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) :100% 

Tipuri si 

numar de 

proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu 

Estimarea 

costului total 

pe măsură  

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţia 

publică 

naţională  

Contribuţi

a privată  

Proiect tip 0: 1 240000 240000 192000 48000  

Proiect tip1-

6:6 
10000 60000 48000 12000 - 

7  300000 240000 60000 - 

F. Indicatorii stabiliţi pentru implementarea PDL-MVS vor fi cei specifici 

fişei măsurilor din PDL-MVS, la care se adauga indicatorii de realizare pentru componenta 

b) de mai sus: 6 proiecte tip 1-6, descrise anterior. 
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REALIZAREA PARTENERIATULUI SI FUNCTIONAREA GAL-ULUI 

PARTEA A-V-A PARTENERIATUL 

 

1. Prezentarea procesului de elaborare a Dosarului de Candidatura 

In procesul de elaborare a Planului de Dezvoltare Locala al Microregiunii Valea 

Sambetei s-au parcurs doua subprocese paralele: 

- primul subproces, in care echipa de specialisti a achizitionat, etapa cu etapa, conform unei 

metodologii pregatita in prealabil, date si informatii conform cerintelor ghidului de selctie a 

GAL-urilor; 

- al doilea subproces interactiv de consultare participativa a unui numar important de 

persoane resursa,  in care in baza informarii, a chestionarelor si fiselor de evaluare,a 

discutiilor pe comunitati (cele 9 comune), de grup si pe domenii (economic, social, cultural si 

protectia mediului), s-au selectat si validat componentele de baza ale strategiei de dezvoltare 

locala.  

Procesul de elaborare a strategiei a parcurs etapele urmatoare: “prezentare 

teritoriu-analiza diagnostic”, analiza swot”, “corelarea analiza diagnostic - analiza 

swot - definirea prioritatilor pe scenarii”, “corelare relatie prioritati - obiective 

operationale - masurile PNDR”, apoi corespondenta logica cu “definirea portofoliului 

de proiecte/tipuri de proiecte concrete aferente fiecarei prioritati (validate in 

consultare) si corespunzatoare obiectivelor operationale stabilite”, “inscrierea 

obiectivelor operationale intr-o ierahie de obiective” compatibile cu PNDR (Axa 1, Axa 

3, respectiv, Axa 4 LEADER), “proiectarea pe aceasta baza a masurilor PDL-MVS care 

contin fiecare un portofoliu omogen de proiecte/tipuri de proiecte”, elaborarea 

planului financiar (vezi si tabelele de relatii intre componente in sectiunea Prioritati, 

respectiv, Masuri). 

 In fiecare etapa, pentru fiecare “componenta a PDL”, echipa de specialisti a elaborat 

o “versiune preliminara”, au consultarile (discutii in grup, in plen, pe teme, culegere de 

informatii si idei, evaluari, selectii) in cadrul atelierelor de lucru pentru analiza, evaluarea 

si amendarea si validarea componentei preliminare obtinindu-se astfel o “componenta 
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finala”. In plus, in fecare etapa, s-a facut o informare cit mai detaliata a participantilor (la 

Conferinta initiala si atelierul de lucru s-au prezentat materiale legate de PNDR, LEADER, 

Metodologia de lucru, Cadrul legislativ si institutional etc. si procesul de consultare, iar la 

atelierele 02 si 03 informare despre pasii parcursi,  rezultatele obtinute  si pasii urmatori, iar 

la final, validarea) 

Nota: Inainte de elaborarea PDL-MVS, procesul de animarea a teritoriului a avut un 

anume  istoric. Presedintele Centrului de Dezvoltare Rurala (obiect de activitate: formare 

profesionala si consultanta), cunoscind istoria Programului LEADER din Uniunea 

Europeana, inca dn anii „90 a avut initiativa  constituirii un Grup de Initiativa Locala format 

din 4 reprezentanti ai celor 3 sectoare, care a fondat chiar GAL-MVS in dec. 2006 (chiar 

inainte de integrarea Romaniei la UE), iar unul dintre fondatori (Gh. Popa) a devenit 

presedinte si liderul procesului de dezvoltare al asociatiei si ulterior al coordonator al 

procesului de elaborare al PDL-MVS; 

Dam mai jos citeva detalii despre: „Subprocesul de consultare a persoanelor resursa” 

in cadrul  proiectului finantat pe Submasura 431.1 care a respectat ghidul de elaborare PDL-

MVS de la acea data si a fost evaluat de specialistii APDRP. Ca urmare animarea teritoriului 

s-a realizat in etape, in fecare etapa, in fiecare etapa după următorii paşi: 

1. Pregatirea evenimentelor conform calendarului de activitati si  metodologiei utilizate: 

 o analiză sumară a localităţilor cuprinse în teritoriul vizat de  GAL-MVS (teritoriu 

omogen format din 9 comune din vestul Judetului Brasov, dispersate la poalele Muntilor 

Fagaras) 

 identificarea persoanelor-resursă (acestea s-au identificat cu ajutorul autorităţilor din 

cele 9 comune si a altor persoane reprezentative din comunitatile locale) 

 pregătirea  materialelor de prezentare a programului Leader şi gruparea lor în vederea 

prezentării în cadrul întâlnirilor (s-au pregatit materiale de prezentare pe slide-uri 

pentru FEADR, PNDR, LEADER, cadrul legislativ si institutional, calendar actiuni, 

procesul de elaborare a PDL-MVS, brosuri, instrumente de consultare: chestionare, fise 

de evaluare, fise de date statistice, scheme si diagrame pe flipchart etc) 
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 organizarea grupurilor/atelierelor de lucru inainte de desfasurarea intilnirilor in 3 

etape (conferinte de lansare, ateliere de tip 01, 02 si 03, conferinta parteneri, conferinta 

de validare) 

2. Realizarea evenimentelor  planificate in cadrul procesului de elaborare a PDL-MVS. 

3. Elaborarea proceselor verbale si a rapoartelor de evaluare pentru fiecare eveniment. 

Intilnirile de consultare in vederea consultarii si validarii PDL-MVS ( pe componente si in 

ansamblu) s-au desfasurat astfel: 

Etapa 1:  

Conferinte de informare si ateliere de lucru tip 01 pe Grupuri de Lucru 

Comunale cu agenda cadru si rezultate in tabelul de mai jos: Lista activitatilor desfasurate 

in procesul de elaborare a PDL-MVS. Participantii sint persoane resursa cu pregatiri si 

preocupari eterogene. Procesele verbale cu semnaturile participantilor sint cuprinse in 

Anexa V.1.1 

Etapa 2 :  

Ateliere de lucru de tip 02 pe 4 teme/domenii cu agenda cadru si rezultate in 

tabelul de mai jos: Lista activitatilor desfasurate in procesul de elaborare a PDL-MVS. 

Participantii sint persoane resursa cu pregatiri si preocupari in principal in domeniul vizat 

de tematica atelierului. Procesele verbale cu semnaturile participantilor sint cuprinse in 

Anexa V.1.1 

Etapa 3:  

Ateliere de lucru de tip 03 pe 4 teme/domenii cu agenda cadru si rezultate in 

tabelul de mai jos: Lista activitatilor desfasurate in procesul de elaborare a PDL-MVS. 

Participantii sint persoane resursa cu pregatiri si preocupari in principal in domeniul vizat 

de tematica atelierului. Procesele verbale cu semnaturile participantilor sint cuprinse in 

Anexa V.1.1 

Etapa 4 :  

Conferinta finala cu agenda si rezultate in tabelul de mai jos: Lista activitatilor 

desfasurate in procesul de elaborare a PDL-MVS. Participantii sint persoane resursa cu 
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pregatiri si preocupari eterogene: membrii Consiliului de Dezvoltare, respectiv, Partenerii. 

Procesele verbale cu semnaturile participantilor sint cuprinse in Anexa V.1.1. 

Procesul de elaborare e ilustrat succint mai jos prin: Schema de elaborare a PDL-

MVS, Tabelul evenimentelor realizate in cadrul  procesului pentru elaborarea PDL-

MVS, tabelul “Lista activitatilor desfasurate in procesul de elaborare a PDL-MVS”. 

Tipurile de Chestionare, fise de evaluare relevante utilizate in diferite evenimente sint 

atasate in Anexa V.1.2 
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GRUP DE INITIATIVA LOCALA GAL-
MVS 

(GIL FONDATOR) + COORDONATOR 
GIL 

9 Conferinte de informare; 9 Ateliere de lucru tip 01 
 

Grup de 
Lucru pe 

Domeniul 
Economic: 
Atelier tip  

02 

Procesarea iesirilor din atelierele de lucru pe domenii (vezi procese 
verbale) 

Validare PDL-MVS in Consiliul de Dezvoltare MVS si 
AGA 

Depunere Dosar de Candidatura GAL-MVS 

Grupuri de Lucru Comunale  (GLC-uri) -
reprezentanti ai sectorelor public, privat si ONG 

din 9 comune 

Grup de 
Lucru pe 

Domeniul 
Social: 

Atelier tip  
03 

Grup de 
Lucru pe 

Domeniul 
Cultural: 

Atelier tip  
03 

Grup de 
Lucru pe 

Domeniul 
Prot.Mediu: 
Atelier tip  

03 

Grup de 
Lucru pe 

Domeniul 
Social: 

Atelier tip  
02 

Grup de 
Lucru pe 

Domeniul 
Cultural: 

Atelier tip  
02 

Grup de 
Lucru pe 

Domeniul 
Prot.Mediu:  
Atelier tip  

02 

Grup de 
Lucru pe 

Domeniul 
Economic: 
Atelier tip  

03 
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Tabelul evenimentelor realizate in  procesul de consultare pentru elaborarea PDL-

MVS 

Nr. Crt.  Denumire eveniment  Data 

desfasurarii 

Locul desfasurarii Nr. 

participanti 

1.  Conferinta lansare 

proiect+Atel lucru 01 

20.04.2010 Soars, sala de sed. 

CL 

33 

2.  Conferinta lansare 

proiect+Atel lucru 01 

26.04.2010 Beclean, sala de sed. 

CL 

21 

3.  Conferinta lansare 

proiect+Atel lucru 01 

27.04.2010 Voila 

sala de sed. CL 

27 

4.  Conferinta lansare 

proiect+Atel lucru 01 

28.04.2010 Dragus ,sala de sed. 

CL 

27 

5.  Conferinta lansare 

proiect+Atel lucru 01 

29.04.2010 Vistea de Jos, sala de 

sed. CL 

23 

6.  Conferinta lansare 

proiect+Atel lucru 01 

30.04.2010 Cincu, sala de sed. 

CL 

22 

7.  Conferinta lansare 

proiect+Atel lucru 01 

04.05.2010 Sambata de Sus, sala 

de sed. CL 

23 

8.  Conferinta lansare 

proiect+Atel lucru 01 

11.05.2010 Lisa, sala de sed. CL 27 

9.  Conferinta lansare 

proiect+Atel lucru 01 

13.05.2010 Ucea, sala de sed. CL 27 

Total    230 

10.  Atel. de lucru o2, 

Economic 

30.05.2010 Pensiunea Cristian, 

Sambata de Sus 

22 

11.  Atel. de lucru o2, Prot. 

Mediului 

30.05.2010 Pensiunea Cristian, 

Sambata de Sus 

22 

12.  Atel. de lucru o2, Social 28.05.2010 Pensiunea Cristian, 

Sambata de Sus 

25 
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13.  Atel. de lucru o2, 

Cultural 

28.05.2010 Pensiunea Cristian, 

Sambata de Sus 

23 

Total    92 

14.  Atel. de lucru o3, 

Economic 

24.06.2010 Pensiunea Cristian, 

Sambata de Sus 

25 

15.  Atel. de lucru o3, Prot. 

Mediului 

24.06.2010 Pensiunea Cristian, 

Sambata de Sus 

25 

16.  Atel. de lucru o3, Social 29.06.2010 Pensiunea Cristian, 

Sambata de Sus 

24 

17.  Atel. de lucru o3, 

Cultural 

29.06.2010 Pensiunea Cristian, 

Sambata de Sus 

25 

Total    99 

18.  Conferinta finala 

proiect, AGA si Consiliul 

de Dezvoltare 

29.07.2010 Pensiunea Cristian, 

Sambata de Sus 

66 

 Total general   487 
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Lista activitatilor desfasurate in procesul de elaborare a PDL-MVS (in cadrul  proiectului finantat pe Masura 431.1) 

Cod 

act. 
Activitate 

Descrierea activităţii 

(proces de animare a teritoriului si elaborare PDL-MVS) 
Rezultate principale 

A.1. 

 

Managementul proiectului 

 

Asigurarea managementului implementarii proiectului: 

planificare, organizare, coordonare, antrenare, evaluare, 

monitorizare si control 

 

A.1.

1. 

Planificarea si organizarea 

metodologica a 

implementarii proiectului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- planificarea calendaristica de detaliu a activitatilor si 

evenimentelor  

- organizarea echipei de consultanti si alocarea sarcinilor pe 

subechipe (pe teme,subteme, activitati si pe cele 9 comune)  

- personalizarea Manualului Cadru de elaborare a strategiei de 

dezvoltare locala (elaborat de Centrul de Dezvoltare Rurala-Valea 

Sambetei, membru GAL, in 2008) 

- instruirea echipei de proiect (o parte din ei se regasesc in echipa 

de implementare a PDL-MVS) 

Etape elaborare: diagnostic teritoriu, analiza swot, strategie 

propriu-zisa, plan masuri, plan finantare (“componente PDL-

MVS”); 

Metode de consultare  utilizate: Chestionare adresate actorilor 

locali, fise de evaluare; Grupuri de lucru comunale, pe teme 

Manual elaborare 

strategie dezvoltare locala 

(metodologie, planificare 

de detaliu, diagrama 

Gantt) 
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(economic, social, cultural, protectia mediului); Consultări cu 

lideri locali de opinie; Comitete/consilii: Consilii Comunale de 

Dezvoltare, Consiliul de Dezvoltare MVS, Comitet de selectie 

proiecte si Comisia de Contestatii, Comitet de monitorizare, 

Comitet de coordonare retea MVS etc 

Modalităţi de diseminare a informatiei: clipuri media, pliant, 

brosura, panouri, website (www.gal-valeasambetei.eu), intilniri de 

grup, conferinte lansare, ateliere de lucru tip 01,02,03, conferinta 

de validare finala 

Canale de sensibilizare si constientizare a populatiei: scrisori 

informare (6000 scrisori despre proiect), actiuni “de la om la om” 

a persoanelor resursa  

 

A.1.

2. 

Pregatirea activitatii de 

promovare  a proiectului 

 

- planificarea activitatii de informare, comunicare si de promovare 

- elaborare si tiparire materiale de informare si promovare a 

Programului LEADER si a GAL-MVS si a proiectului 

Brosura prezentare, 

bannere etc Program 

LEADER si GAL MVS  

 

 

A.1.

3. 

 

Proiectarea structurilor de 

coordonare, de lucru, 

monitorizare, evaluare si 

lucru ale implementarii 

proiectului 

- proiectarea structurii de coordonare  a implementarii 

prezentului proiect  

 - elaborarea si punerea in functiune a procedurilor de 

monitorizare, evaluare, raportare a proiectului (proceduri si 

calendar raportari) 

Organigrama proiectului 

Proceduri si calendar 

raportari 

 

 

http://www.gal-valeasambetei.eu/
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- actualizarea pe fiecare comuna a componentei Grupurilor de 

Initiativa Locala  - prescurtat  GIL-uri, constituite in prima faza de 

realizare a parteneriatului (2007-2008) cu reprezentanti din 

fiecare comuna din sectorul public (consilieri, primari, secretari de 

primarie, responsabili de proiecte, camere agricole, responsabili 

sociali, acoperind toate comunele Microregiunii Valea Sambetei); 

- actualizarea in cooperare cu membrii Grupurilor de Initiativa 

Locala din sectorul public ai reprezentantilor relevanti ai 

sectoarelor privat si ong, a Grupurilor de Initiativa Locala din cele 

2 sectoare; persoanele desemnate se constituie in „persoane 

resursa”  la care se va apela in diferite actiuni ale parteneriatului ; 

- desemnarea unui coordonator de GIL si un coordonator adjunct 

- definirea structurii Consiliilor de Dezvoltare Comunale pe fiecare 

comuna 

 

A.1.

4. 

 

 

 

 

Managementul curent al 

proiectului 

 

 

 

 

- asigurarea managementului curent al proiectului :  

replanificare/programare,  coordonare, antrenare, control; 

- monitorizare, evaluare, raportare 

Plan actualizat 

Raport initial Raport de 

activitate (pentru fiecare 

dosar de rambursare) 

Raport final 
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A.2. 

 

Elaborarea fiselor Profil de 

Comuna, pentru fiecare 

comuna; Conturare profil 

MVS (teritoriu, probleme, 

swot) 

 

- - culegerea datelor si informatiilor despre fiecare comuna, 

utilizind sursele precizate in ghidul consultantului (INS, internet, 

autoritati, documente primarie –  chiar strategie de dezvoltare 

etc) 

- -elaborare fise (prezentare teritoriu comuna, analiza SWOT) 

- - culegerea datelor si informatiilor, precum si structurarea 

lor,  despre Microregiune (surse: INS, Directia de Dezvoltare 

Agricola Brasov, internet, autoritati, documente primarii-

strategii de dezvoltare etc) 

- convocare-antrenare participanti (membri ai GIL-urilor din 

fiecare comuna), pentru formare Grupuri de lucru 

-pregatirea conferintei  si atelierului 01(echipa de organizare, 

Agenda Cadru,   vorbitori, materiale  de informare si de lucru, fisa 

profil de comuna (prezentare plus swot), chestionare, logistica, 

protocol etc)  

 

9 fise Profil de Comuna 

vers prelim. 

-Baza de date suport de 

prezentare teritoriu si 

analiza diagnostic MVS 

9 Grupuri de Lucru pe 

Comuna (cite 1 grup pe 

comuna) 

 

 

A.3. 

Organizarea, realizarea si 

Evaluarea conferintei de 

lansare a proiectului la 

- Agenda Cadru:  

-  prezentari slide-uri despre PNDR, LEADER, fisa masurii 431, 

despre GAL-MVS, prezentarea strategiei de dezvoltare locala a 

Mapa Conferinta 

9 conferinte cu prezentari 

9 Procese verbale  
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nivelul fiecarei comune; 

pregatirea atelier 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comunei - daca ea  exista deja 

- reglementari nationale si cadrul institutional (MADR, AM, 

APDRP, proceduri) 

- analiza Hotaririi de Consiliu Local de aderare la GAL-MVS 

(obligatii de spriin tehnic, administrativ si financiar privind 

elaborarea si implementarea PDL-MVS; masuri de includere 

din timp in buget, a fondurilor necesare pentru proiecte 

proprii, cotizatii, cofinantare etc. 

- analiza unor restrictii de eligibiliate PNDR ale primariilor ca 

parteneri in GAL-MVS 

- coerenta cu programe regionale si legatura cu unele POS-uri 

- prezentarea  etapelor si calendarului de elaborare a Planului 

de Dezvoltare Locală: conţinutul acestora; rezultatele 

aşteptate; elemente simple de metodologie (chestionare, fise 

evaluare etc) 

- constituirea  pentru atelier a Grupului de Lucru pe Comuna 

plecind de la „persoanele resursa”  din cadrul GIL-urilor 

(aproximativ 20 persoane pe fiecare comuna); desemnarea in 

cadrul fiecarui Grup de Lucru a unui Coordonator de Grup si a 

unui Coordonator Adjunct (de preferinta reprezentantul 

9 Rapoarte evaluare 

Proiect lansat 

9 Grupuri de Lucru pe 

Comuna (cite 1 grup pe 

comuna) 
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Consiliului Local in GAL si, respectiv, Responsabilul de proiecte 

din primarie) 

A.4. 

 

 

 

 

 

Analiza si consolidarea 

fiselor de profil comuna, la 

nivelul fiecarei din cele 9 

comune (teritoriu, probleme 

si swot); amendamente profil 

MVS (Teritoriu si probleme, 

swot) 

 

 

 

 

 

 

 

Desfasurarea atelierului de lucru de tip 01; Agenda Cadru: 

- prezentarea fisei Profil de Comuna (teritoriu, probleme si swot); 

profil MVS – teritoriu, probleme si swot 

-  discutii si consultari pentru identificarea de informatii noi; 

-  identificarea viziunii actorilor locali, identificarea inca din 

aceasta faza a unor idei de proiecte care sa fie promovate la nivel 

de microregiune; utilizarea unui  ”Chestionar privind identificarea 

problemelor/nevoilor economice, sociale,culturale si de protectia 

mediului/idei de proiecte pentru dezvoltarea durabila a comunei 

si a MVS” (informatiile obtinute sint destinate bazei de date a 

proiectului ca punct de plecare pentru definirea unui portofoliu de 

proiecte/idei de proiecte concrete propuse de participanti) 

-amendarea si consolidarea bazei de date MVS pt. prezentarea 

teritoriului comunei si teritoriului MVS 

- alegerea si constituirea unui Consiliu de Dezvoltare al Comunei 

(2 reprezentanti APL, 1 reprezentant domeniu economic, 1 

reprezentant domeniu social, 1 reprezentant domeniu cultural, 1 

reprezentant protectia mediului) ; definirea modului de 

9 ateliere de lucru tip 

nr.01 

9 Fise Profil comuna 

consolidata (fise de lucru 

intern: teritoriu, 

probleme, swot) 

- amendamente profil 

MVS  

9 procese-verbale, 

rapoarte de evaluare 

9 Consilii de Dezvoltare 

Comunale (structura 

externa de colaborare 

cu GAL-MVS) 
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functionare si de participare la elaborarea strategiei MVS, la 

coordonarea in timp a strategiei locale cu cea a microregiunii, la 

monitorizarea strategiilor; 

- desemnarea in cadrul fiecarui Consiliu de Dezvoltare al Comunei 

a unui Coordonator  si a unui Coordonator Adjunct (de preferinta 

reprezentantul Consiliului Local in GAL si, respectiv, 

Responsabilul de proiecte din primarie) 

- elaborare procese-verbale, evaluare conferinta si ateliere tip 01, 

elaborare rapoarte 

A.5. 

 

 

 

 

 

Elaborarea prezentarii 

consolidate a teritoriului si 

analiza diagnostic MVS, 

analiza SWOT a 

microregiunii; elaborare 

propuneri de scenarii-

prioritati; definire si asociere 

prioritati, obiective 

operationale, masuri PNDR 

- elaborarea elementelor de descriere a teritoriului si analiza 

diagnostic si consolidarea acestora la nivel MVS cu cele de la 

nivel de comuna 

- revederea analizei SWOT pe MVS, amendata cu cele avansate 

la nivelul fiecarei comune  (fise profil de comuna si analize 

SWOT pe fiecare comuna) 

- pregatirea discutiilor de grup pentru propunerea privind 

viziunea de dezvoltare pentru MVS;  

- elaborare propuneri 3 Scenarii de prioritati pe baza analizei 

diagnostic si analizei swot in vederea selectiei in atelierul de 

tip 02 

Versiuni preliminare: 

Partea I Prezentarea 

teritoriului si 

identificarea 

problemelor (analiza 

diagnostic) 

Partea II Analiza SWOT 

la nivel MVS; Partea III   

Scenarii: Prioritati, 

Obiective operationale, 

Masuri PNDR; ierarhii 
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asociate 

 

 

 

 

 

- elaborarea versiune preliminara pe propunere de prioritati, 

obiective operationale si masuri PNDR asociate, pe scenarii 

in vederea analizei si evaluarii;  

- ierarhii de obiective pe prioritatile scenariului ales; tipuri de 

proiecte ca baza, alaturi de obiective, pentru design masuri 

PDL-MVS („componente ale masurilor) 

- constituirea Grupurilor de Lucru  pentru microregiune pe 

temele/domeniile, economic,social, cultural, protectia 

mediului pentru atelier tip 02 

- definitivare Agenda Cadru pentru atelier 02 

 

 

de obiective pe 

prioritati 

4 Grupuri de Lucru MVS 

pe teme  domenii 

A.6. 

 

 

 

 

Prezentarea, analiza si 

amendarea pe 

teme/domenii, a versiunii 

preliminare a Planului de 

Dezvoltare Rurala, Partea 

I,II,III (teritoriu+diagnostic, 

swot, scenarii prioritati, 

POM-Prioritati, Ob. 

- Agenda Cadru atelier 02: 

- informare despre progresul proiectului de elaborare PDL-MVS 

- prezentare bune practici si tipuri de proiecte din GAL-Terni, 

Umbria, Italia (baza pentru cooperare transnationala) 

- discutii de grup pentru propunerea privind viziunea de 

dezvoltare pentru MVS  

- prezentare, analiza si amendare versiune preliminara a PDL-

MVS: Partea I,II,III (teritoriu+diagnostic, swot, 3 scenarii de 

4 Ateliere de lucru tip 

nr.02  

Plan Dezvoltare Locala 

(P I, II,III); Versiune 

consolidata (teritoriu-

diagnostic, analiza swot, 

scenarii prioritati, 

strategia propriu-zisa 
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Operationale, Masuri PNDR); 

ierarhii obiective 

 

 

 

 

 

prioritati – selectie 1 scenariu, POM-Prioritati, Ob. 

Operationale, Masuri PNDR); discutii, evaluare 

- discutii si evaluare pentru amendarea relatiei prioritati-

obiective operationale-masuri PNDR pt. scenariul selectat 

- obiectivele operationale - ierarhie de obiective 

generale/strategice, respectiv, specifice ajustate la MVS pentru 

consistenta si coerenta cu PNDR;  

- identificarea de informaţii suplimentare si idei de proiecte noi, 

baza pentru proiectare masuri; plan de lucru in continuare 

- elaborare procese-verbale, evaluare ateliere, elaborare 

rapoarte 

(triada prioritati-

obiective op.-masuri 

PNDR), ierarhii de 

obiective; 

4 procese-verbale, 4 

rapoarte evaluare 

A.7. 

Elaborare  

Propuneri de proiecte 

concrete in cadrul 

prioritatilor selectate 

Elaborarea versiunii 

preliminare a masurilor 

(Partea IV a PDL-MVS) si a 

Planului  financiar 

- elaborarea unui portofoliu de proiecte grupate pe prioritati si 

obiective operationale in vederea evaluarii de catre 

participantii la atelierul 03 

- descrierea sumara a propunerilor de masuri PDL-MVS care sa 

puna in evidenta prioritatile si obiectivele operationale 

stabilite anterior  

- elaborarea versiunii preliminare a planului financiar in baza 

alocarilor orientative propuse in cadrul scenariilor de 

prioritati 

Versiune preliminara 

Partea IV  Portofolii  de 

proiecte inscrise in 

masuri PNDR, Masuri 

PDL-MVS si Plan 

financiar 
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- difinitivare Agenda Cadru pentru atelier 03 

A.8. 

 

 

 

Analiza si amendarea pe 

teme/domenii, a versiunii 

preliminare a masurilor si 

planului financiar 

 

 

Agenda Cadru: 

- informare despre progresul proiectului de elaborare PDL-MVS 

- prezentari, evaluari si discutii despre: 

- un portofoliu de proiecte grupate pe prioritati si obiective 

operationale in vederea evaluarii de catre participantii la 

atelierul 03; evaluare prin scorare 

- descrierea sumara a propunerilor de masuri PDL-MVS care sa 

puna in evidenta prioritatile, proiectele/tipurile de proiecte si 

obiectivele operationale stabilite anterior si amendarea 

acestora; amendamente 

- discutarea si amendarea versiunii preliminare a planului 

financiar in baza alocarilor orientative propuse in cadrul 

scenariilor de prioritati 

- plan de lucru in continuare 

4 Ateliere de lucru tip 

nr.03 pe fiecare 

domeniu 

Versiune finala Partea 

IV Masuri 

si Plan financiar 

 

A.9. 

 

 

Elaborarea versiunii finale a 

Strategiei de Dezvoltare 

Locala a MVS  

- revedera si consolidarea sectiunilor strategiei de dezvoltare 

locala 

 

Versiunea finala a 

Strategiei de Dezvoltare 

Locala (Partea I,II,III,IV si 

Plan financiar) 

A.1 Elaborarea sectiunilor legate - elaborarea sectiunilor legate de parteneriat Sectiunile comple-
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0. 

 

 

de parteneriat, organizarea 

si functionarea GAL-ului 

(organigrama, structuri 

interne si externe, buget, 

contributii la RNDR), 

cooperare interna si 

internationala 

- organizarea si functionarea GAL-ului (organigrama, structuri 

interne si externe, buget, contributii la RNDR etc, elaborare 

masura 431.2) 

- cooperare interna si internationala ( elaborare masura 421 in 

baza protocoalelor/parteneriatelor pregatite in timpul 

procesului de elaborare PDL-MVS) 

 

mentare strategiei, din 

Dosarul de Candidatura 

(vezi sectiunile  

V,VI,VII,VIII din Ghid 

selectie GAL) 

 

A.1

1. 

 

 

 

 

 

Proiectarea structurii de 

decizie - comitetul de selectie 

proiecte si contestatii,  

consiliul de dezvoltare MVS, 

sectiunea pentru evaluarea si 

monitorizarea implementarii 

strategiei de dezvoltare a 

MVS 

- definirea componentei Consiliului de Dezvoltare -MVS format 

din membrii tuturor celor 9 Consilii de Dezvoltare Comunale 

(fiecare avind 6 membri) pentru a valida Dosarul de Candidatura  

- structura si rolul Comitetului de selectie proiecte si contestatii 

- sectiunea pt. evaluarea si monitorizarea implementarii strategiei 

MVS 

 

Structura Consiliului de 

Dezvoltare al MVS,  

Comitetul de selectie 

proiecte si contestatii 

Sectiune evaluare-

monitorizare 

A.1

2. 

 

 

 

Organizarea,realizarea si 

evaluarea conferintei pentru: 

- validare Dosar de 

Candidatura (Consiliul de 

Dezvoltare), aprobare Dosar 

-pregatirea conferintei  finale (agenda, echipa de organizare, 

convocarea partenerilor,  a Consiliului de Dezvoltare MVS, lista 

invitati speciali, alti cetateni interesati,  mass-media, agenda, 

materiale  de diseminare, logistica, protocol etc)  

- desfasurarea conferintei cu agenda cadru: 

- Conferinta finala 

- Dosar de Candidatura 

validat de Consiliul de 

Dezvoltare 

Aprobare PDL-MVS de 
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(Parteneri) 

- diseminare rezultate si 

inchiderea proiectului la 

nivelul MVS 

 

 

a) validare Dosar de catre Consiliul de Dezvoltare;  

b) aprobare Dosar de catre Parteneri: 

- aprobare propriu-zisa  

- decizie Parteneri de cofinantare functionare GAL-MVS;   

- implicarea directa  a partenerilor in implementarea unor 

proiecte pe masurile din PDL-MVS 

 - pregatire Acord de parteneriat in vederea semnarii 

- propunerea unor Conventii de cooperare si co-finantare 

- procese verbale, evaluare conferinta, elaborare rapoarte finale. 

 

catre Parteneri 

Acord parteneriat  si 

cofinantare semnat 

- Diseminare rezultate 

proiect 

- Rapoarte evaluare finala 
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2. Prezentarea parteneriatului decizional 

2.1 Descrierea partenerilor 

Procesul de animare din sectoarele public, privat si ONG inceput in anul 2006 si a 

continuat pina in prezent. Partenerii sau membrii asociati ai GAL-MVS sint prezentati in 

Anexa 0.2-2, in Formularul G2, Acord de parteneriat, pentru a evita redundanta 

informatiilor. Procesul de consolidare a parteneriatului s-a desfasurat pe doua planuri: 

- atragerea de noi parteneri relevanti pentru dezvoltarea zonei  

- pregatirea pentru transformarea unor Grupuri de Initiativa Locala (GIL-uri) in 

asociatii sau cooperative cu personalitate juridica, viitori promotori de proiecte si 

solicitanti de fonduri europene pentru implementarea PDL-MVS; punerea in 

practica a acestui proces, cu recunostere juridica a acestor asociatii se va face 

concret dupa selectia GAL-MVS, deoarece este vorba de fonduri si personal 

permanent care sa gestioneze aceste entitati juridice. GAL-MVS va sprijini efectiv 

acest proces. 

Partenerii sau membrii GAL-MVS vor fi implicati in procesele de coordonare, 

monitorizare si evaluare a implementarii Planului de Dezvolatare Locala a MVS (vezi 

Consiliul de Dezvoltare al MVS cu comitetele sale de lucru ), precum si in selectia 

proiectelor.  

Selecţia proiectelor va fi realizată de către un Comitet de Selecţie, format din membrii 

GAL. 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.  

Parteneriatul decizional, în cadrul măsurii de implementare a strategiei din PDL-

MVS, este reprezentat de Comitetul de Selecție a proiectelor.  

Subliniem ca pentru transparenţa procesului de selecţie a proiectelor în cadrul GAL şi 

totodată pentru efectuarea activităţilor de control şi monitorizare, la aceste selecţii va lua 
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parte, dupa caz, şi un reprezentant al Autoritatii de Management PNDR (Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale) de la nivelul Judetului Brasov (CDRJ AM Brasov). 

Comitetul de Selecţie reprezintă organismul cu responsabilităţi privind selectarea 

pentru finanţare a proiectelor depuse în cadrul măsurilor PDL-MVS. Comitetul de Selecţie 

este organizat şi funcţionează în conformitate cu prevederile unui regulament de 

organizare şi funcţionare. Lucrările Comitetului de Selecţie se desfăşoară pe întreaga 

perioadă de implementare a PDL-MVS. Alaturi de Comitetul de selectie proiecte va 

functiona si o Comisie de Contestatii care va rezolva contestatiile depuse de beneficiari si 

va permite astfel comunicarea finala a proiectelor selectate de GAL-MVS pentru o sesiune 

de depunere anume.Tabelele de mai jos precizează componenţa Comitetului de Selectie a 

proiectelor depuse de catre solicitanti/beneficiari in vederea implementarii strategiei 

(aprobata de Consiliul Director al GAL-MVS), apoi Membrii supleanti. Urmeaza schema bloc 

cu componenta - raport public/privat : 43% la 57%. 

Tabel cu componenta Comitetului de Selectie: 

PARTENERI PUBLICI   43% 
Nume  şi prenume Instituţia Funcţia in CS Tip* /Observaţii 

Leancu Cosmin Primaria Beclean Presedinte ADMIN/Primar - rural 
Toma Gh.Adrian Consiliul Local Lisa Membru ALESI/Consilier - rural 

Gheorghe Sucaciu Primaria Dragus Membru  ADMIN/Primar - rural 
PARTENERI PRIVAŢI   57% 

Nume  şi prenume Instituţia Funcţia in CS Tip* /Observaţii 
Sucaciu Cleonic 

 
Asoc. Cultivatori Cartofi Membru INTREP/ Grup Producatori - 

rural 
ONG 

Nume  şi prenume Instituţia Funcţia in CS Tip* /Observaţii 
Popa Gheorghe CDR-VS Membru ONG/Presedinte - rural 

Vasile Grecu SOS Tara Fagarasului Membru  ONG/Presedinte - rural 
Andreias Ioan GIL Pensiuni turistice Membru CIVIL/ Reprezentant - rural 

Ponderea partenerilor din mediul urban este de: 0% 

Tabel cu Membrii supleanti ai Comitetului de Selectie: 

PARTENERI PUBLICI  43% 
Nume  şi prenume Instituţia Funcţia in CS Tip* /Observaţii 

Bacila Marian Primaria Ucea Membru supleant ADMIN/Primar - rural 
Ispas Radu  Consiliul Judetean BV Membru supleant ADMIN/Director - urban 
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Gheorghe Pop Consiliul Local Voila Membru supleant ADMIN/Primar - rural 
    
    

PARTENERI PRIVAŢI    57% 
Nume  şi prenume Instituţia Funcţia in CS Tip* /Observaţii 

Roman Iancu  Asoc. Proprietari Paduri Membru supleant INTR/Presedinte - rural 
ONG 

Nume  şi prenume Instituţia Funcţia in CS Tip* /Observaţii 
Fuciu Adrian GIL IMM-uri Membru supleant CIVIL/ Reprezentant - rural 

Lungociu Angelica GIL Mestesuguri Trad. Membru supleant CIVIL/ Reprezentant - rural 
Poparad Liviu GIL Fermieri Membru supleant CIVIL/ Reprezentant - rural 

 

Ponderea partenerilor din mediul urban este de: 14% (C. J. Brasov) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alesi ai administratiei  
publice locale (1) 

 

Reprezentanti ai sectorului 
privat (1) 

 

Comitet de Selecţie 
LEADER 

 

Public: 
39% 

Privat: 
61% 

 
Primari (2)   

 

Număr de membri: 

7 titulari 

(7 supleanti) 

 

Reprezentanti ai 
sectorului civil (3) 
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2.2 Crearea şi funcţionarea GAL - ului  

A. Prezentare generala 

Denumire: Asociatia Grupul de Actiune Locala - Microregiunea Valea Sambetei 

(prescurtat GAL-MVS) 

Data de infiintare : 12.12.2006 

Forma juridica: Asociatie conform OG26/2000 (vezi Anexa V.2.2-1 – documente oficiale 

GAL-MVS: act constitutiv, act aditional, Hot. AGA, documente care atesta sediile) 

Sediul social: 

Judet :    Brasov                                                     Localitate: Sambata de Sus 

Cod postal   507266                                               Str: Zona Turistica, Pensiunea Cristian 

Telefon fix/mobil :  0726 198368                        E-mail: info@gal-valeasambetei.eu 

B. Organizarea si functionarea asociatiei de la infiintare si pina in prezent, conform 

statutului, se prezinta astfel : 

 Organele de conducere, administrare si control ale asociatiei 

Art. 11 (1) Organele de conducere, administrare si control ale asociatiei sunt: 

a) Adunarea Generala a asociatilor 

b) Consiliul Director al asociatiei compus din: Presedintele Asociatiei,  Vicepresedintele 

Asociatiei ,  Secretarul Executiv, Membri 

c) Cenzorul sau, conform legii, Comisia de cenzori. 

d) Consiliul de Dezvoltare al Microregiunii Valea Sambetei compus din Presedintele 

Consiliului si membri din cadrul Asociatiei sau din afara ei. 

(2) In cadrul Asociatiei vor functiona: 

(a) un Secretariat Executiv, pentru administrarea curenta a Asociatiei; 

(b) o Unitate de Management de Proiecte (UMP), in scopul initierii monitorizarii si evaluarii 

unor proiecte specifice; 

(c) Grupuri de Lucru pe sectoare de activitate sau teme. 

1) Adunarea Generala 

mailto:info@gal-valeasambetei.eu
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Art. 12 Adunarea Generala este organul de conducere al Asociatiei, alcatuit din totalitatea 

asociatilor reprezentati direct, sau prin delegati,  dupa caz, potrivit propriilor lor acte 

constitutive, statute sau in conformitate cu acte normative de organizare si functionare. 

Art. 13 Adunarea Generala are urmatoarele atributii: 

(a) formuleaza si stabileste strategia si obiectivele generale ale Asociatiei ;  

(b) aproba planul de actiune al Asociatiei;  

(c) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil al Asociatiei;  

(d) aproba dobandirea calitatii de asociat, de catre alte persoane juridice, precum si 

excluderea unor asociati; 

(e) stabileste cuantumul cotizatiei anuale; 

(f) analizeaza si aproba rapoartele intocmite de Consiliul Director si de Cenzori;  

(g) examineaza si se pronunta asupra rapoartelor si recomandarilor elaborate de Unitatea 

de Management de Proiecte si Consiliul de Dezvoltare; 

(h) stabileste numarul membrilor Consiliului Director, structura acestuia si alege/revoca 

membrii Consiliului Director, inclusiv dintre cei alesi de structurile asociative ale unor 

sectoare de activitate, precum si Cenzorul/Cenzorii asociatiei; 

(i) hotaraste modificarea Actului Constitutiv si a Statutului; 

(j) hotaraste infiintarea de filiale si de sedii secundare ale Asociatiei; 

(k) decide dizolvarea si lichidarea Asociatiei si hotaraste destinatia bunurilor ramase dupa 

lichidare;   

(l) decide asupra oricaror alte probleme privind Asociatia, in conditiile prevazute de lege. 

(m) aproba PDL-MVS 

2) Consiliul Director 

Art. 24 Consiliul Director este organul de administrare al Asociatiei cu activitate 

permanenta care  asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale. 

Art. 25 (1) Consiliul Director este alcatuit din 3-15 membri, functie de nivelul de dezvoltare 

a Asociatiei,  reprezentind sectorul economic privat, administratia locala, organizatiile 

neguvernamentale si este alcatuit din :  Presedintele Asociatiei, Vicepresedintele Asociatiei, 

Secretarul Executiv si membri. 
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Art. 26 Consiliul Director are urmatoarele atributii:  

(a) ia masurile necesare pentru indeplinirea hotararilor Adunarii Generale;  

(b) convoaca Adunarea Generala; 

(c) prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea 

bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si 

cheltuieli, precum si proiectul strategiei si programelor Asociatiei; 

(d) aproba structurile si regulamentele de organizare si functionare ale Asociatiei  si 

externalizarea unor servicii care tin de aceste structuri; 

(e) indeplineste orice alte atributii prevazute de prezentul Statut sau stabilite de Adunarea 

Generala, in conditiile prevazute de lege.  

4) Cenzorul/Comisia de cenzori  

Art. 31 Controlul financiar intern al Asociatiei este asigurat de catre un Cenzor/Comisie de 

Cenzori, numit/numita de catre Adunarea Generala pentru un mandat de 2 ani, cu 

posibilitatea de realegere. 

Art. 32 Cenzorii trebuie sa indeplineasca toate conditiile prevazute de lege pentru 

exercitarea acestei functii. 

Art. 33 Nu pot avea calitatea de cenzor al Asociatiei:  

(a) membrii Consiliului Director si ai Secretariatului Executiv ; 

(b) membrii celorlalte structuri organzatorice ale Asociatiei; 

(c) rudele sau afinii pana la al patrulea grad inclusiv sotii/sotiile membrilor Consiliului 

Director sau ai persoanelor din celelate structuri de executie ale Asociatiei  

(e) persoanele care primesc sub orice forma, pentru alte functii decat aceea de cenzor, un 

salariu sau o remuneratie de la Asociatie. 

Art. 34 Cenzorii au urmatoarele atributii:  

(a) verifica modul in care este administrat patrimoniul Asociatiei; 

(b) intocmesc rapoarte si le prezinta Adunarii Generale; 

(c) pot participa la sedintele Consiliului Director, fara drept de vot; 

(d) indeplinesc orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala, in conditiile prevazute de 

lege.  
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C. Organizarea si functionarea asociatiei dupa faza de selectie se va baza pe urmatoarea 

structura organizatorica (se vor pastra o parte din organele vechi ale asociatiei – conform 

legii, la care se vor adauga organele propuse de ghid si altele definite si construite in 

procesul de elaborare a Planului de Dezvoltare Locala – MVS, vezi Consiliul de dezvoltare, 

Comitetele sale si compartimentele administrative din organigrama Anexa VI.1-1) : 

 

STRUCTURILE INTERNE 

1) Adunarea generala – atributiile acesteia  se vor actualiza dupa selectia GAL-MVS, daca va 

fi cazul si se vor opera modificarile prin act aditional in actul constitutiv si statut. 

2) Consiliul director – atributiile acestuia  se vor actualiza dupa selectia GAL-MVS, daca va 

fi cazul si se vor opera modificarile prin act aditional in actul constitutiv si statut. 

3) Comisia de cenzori – atributiile acesteia  se vor actualiza dupa selectia GAL-MVS, daca va 

fi cazul si se vor opera modificarile prin act aditional in actul constitutiv si statut. 

4) Comitetul de Selectie – Comitetul de Selecţie reprezintă organismul cu responsabilităţi 

privind selectarea pentru finanţare a proiectelor depuse în cadrul măsurilor PDL-MVS. 

Comitetul de Selecţie este organizat şi funcţionează în conformitate cu prevederile unui 

regulament de organizare şi funcţionare. Lucrările Comitetului de Selecţie se desfăşoară pe 

întreaga perioadă de implementare a PDL-MVS. Alaturi de Comitetul de selectie proiecte va 

functiona si o Comisie de Contestatii care va rezolva contestatiile depuse de beneficiari si 

va permite astfel comunicarea finala a proiectelor selectate de GAL-MVS pentru o sesiune 

de depunere anume. 

5) Compartimentele administrative:  

- Director coordonator 

- Secretariat Tehnic 

- Animare si Gestiune Retea de Dezvoltare Rurala – MVS (prescurtat RDR-MVS) 

- Gestiune Proiecte 

- Financiar-Contabil 

- Administrativ-Logistica 
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Citeva detalii despre atributiile generale ale acestor compartimente administrative, pe 

procesele de baza, legate de implementarea proiectelor,  sint prezentate in Anexa VI.2.2-2 

(aferent sectiunii Organizarea GAL-MVS). Dupa selectia si autorizarea GAL-MVS, in procesul 

de organizare informationala se vor elabora toate regulamentele si procedurile de 

functionare, inclusiv procesele suport, financiar-contabile si administrativ-logistica.   

 

STRUCTURILE EXTERNE 

6) Consiliile de Dezvoltare Comunale care au misiunea sa monitorizeze si sa evlaueze 

implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala Comunala, indiferent de stadiul de 

elaborare si/sau implemetare se afla acestea. Membrii acestor consilii comunale sint in 

acelasi timp si membrii ai Consiliului de Dezvoltare al MVS asigurind buna coordonare a 

strategiilor comunale cu strategia de dezvoltare locala a MVS. Componenta acestor consilii 

este prezentata in Anexa VI.1-3 

7) Consiliul de Dezvoltare al MVS – este format din partenerii GAL-MVS si reprezentanti ai 

celor  Consilii de Dezvoltare Comunale (constituite in timpul procesului de elaborare a 

strategiei de dezvoltare locala) precum si din alti reprezentanti ai sectorului public, 

sectorului privat si ai sectorului ONG, recomandati de activitatea lor si de catre autoritati. 

Acest Consiliu reprezinta un instrument de cooperare si coordonare sustenabila intre GAL-

MVS si „persoanele resursa” – reprezentantii sectoarelor public, privat si ONG implicate in 

procesul de elaborare a PDL-MVS precum si pentru etapa de implementare a acestui plan. 

La propunerea Consiliului Director al GAL MVS, dintre membrii Consiliului de 

Dezvoltare al MVS se vor constitui urmatoarele Comitete: 

- Comitetul   de Coordonare, cu atributii in coordonarea intre strategia de dezvoltare a 

Microregiunii Valea Sambetei (PDL-MVS) si strategiile de dezvoltare locala comunale; 

- Comitetul de Monitorizare cu atributii in monitorizarea implementarii PDL-MVS. 

Comitetul de Monitorizare al PDL-MVS este o structura cu rol de monitorizare  în 

procesul de implementare a PDL-MVS si are rolul de a asigura eficacitatea şi calitatea 

implementării PDL-MVS. 
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- Comitetul de Coordonare al Retelei de Dezvoltare Rurala a Microregiunii Valea 

Sambetei (RDR-MVS), la propunerea Consiliului Director al GAL-MVS si aprobate de 

catre Consiliul de Dezvoltare al MVS. Este structura alcătuită din reprezentanţii 

principalelor grupuri de actori implicaţi în procesul de dezvoltare rurală, cu rol 

consultativ şi strategic în implementarea Reţelei de Dezvoltare Rurală – MVS. 
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PARTEA A – VI – A: ORGANIZAREA GAL-ULUI 

1. Resurse umane 

In baza misiunii  GAL-MVS – „dezvoltarea rurala durabila intr-o zona cu vechi traditii”, 

pentru organizarea acesteia, s-au definit functiunile organizatiei, apoi atit 

procesele/activitatile de baza cele care aduc valoare adaugata)  cit si procesele/activitatile 

suport. Procesele au fost grupate pe compartimente intr-o structura organizatorica 

prezentata in organigrama GAL, vezi Anexa VI.1-1 tinind cont de similitudinea, 

complementaritatea si complexitatea proceselor. Au fost apoi definite posturile si si s-au 

precizat competentele corespunzatoare acestora. 

Alocarea resurselor umane necesare pentru o functionare eficienta si eficace a Asociatiei 

GAL-MVS s-a facut armonizind cerintele posturilor cu competentele si experienta unor 

specialisti care au constituit nucleul echipei care a elaborat PDL-MVS si care in acest proces 

au urmat inclusiv cursuri de formare profesionala   

 

Procesele de baza  cuprind activitatile  legate de animarea teritoriului si  gestiunea 

proiectelor in cadrul PDL-MVS  sint gestionate de doua compartimente: Compartimentul 

Animare si Gestiune Retea de Dezvoltare Rurala – MVS (prescurtat Animare si Gestiune 

RDR-MVS), respectiv, Compartimentul Gestiune Proiecte, cu suportul permanent al 

Secretariatului Tehnic. Procesele de baza sint: 

1) Informarea-comunicarea/promovarea -  Compartimentul Animare si Gestiune 

RDR-MVS; asigura informarea-comunicarea/promovarea generala cu actorii retelei, 

viitori promotori/initiatori de proiecte sau vectori de informare cu persoanele fizice 

- potentiali beneficiari; 

NOTA: Pentru a tine cont atit de sugestiile ghidului cit si de unele precizari ale 

APDRP privind anumite activitati si cheltuielile aferente eligibile, adoptam in 

prezentul material urmatoarele definitii: 
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- informarea are ca scop diseminarea informaţiilor, privind activităţile întreprinse 

pentru implementarea PDL-MVS, după data derularii acestor activitati, precum şi 

rezultatele obţinute şi beneficiile directe asupra publicului receptor; informarea se 

realizează prin mijloace de furnizare directă a informatiilor (conferinte, întâlniri 

diverse, evenimente publice etc.) sau în masă (materiale tipărite – pliante, broşuri, 

afişe, comunicare prin mass media, internet etc.); actiunile au ca obiectiv asigurarea 

transparenţei acţiunilor  întreprinse, precum şi crearea unui capital de imagine şi 

atitudine pozitivă. 

- comunicarea/promovarea  are ca scop prezentarea informaţiilor,  privind 

activităţile care se vor desfăşura, înainte de momentul derulării acestor activitati, 

inclusiv a rezultatelor preconizate cu aplicabilitate clară asupra nevoilor (sociale, 

economice, culturale) publicului ţintă;  se realizează prin diferite mijloace de 

furnizare directă a informatiilor (conferinte, ateliere de lucru, întâlniri diverse, 

evenimente publice etc.) sau în masă (materiale tipărite – pliante, broşuri, afişe, 

comunicare prin mass media, internet etc.); actiunile au ca obiectiv mobilizarea 

publicului ţintă în vederea susţinerii, acceptării/ asumării activităţilor care se vor 

implementa.  

 

2) Sprijinirea elaborării proiectelor - Compartimentul Animare si Gestiune RDR-

MVS; consiliaza si asista promotorii de proiecte in procesul de elaborare a 

proiectelor si a cererilor de finantare. 

3) Lansarea apelului pentru proiecte - Compartimentul Gestiune Proiecte, impreuna 

cu Secretariatul Tehnic asigura informarea publica in legatura cu sesiunile si 

cerintele de depunere a proiectelor/cererilor de finantare, precum si primirea si 

inregistrarea proiectelor. 

Anunțul de selecţie va fi publicat pe pagina de internet www.gal-valeasambetei.eu si 

pe alte medii de informare.  De asemenea, apelul de selecţie va fi disponibil pe suport 

http://www.gal-valeasambetei.eu/
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de hârtie, urmând să fie afișat la sediul GAL-MVS si/sau sediile primariilor si/sau intr-

un ziar local. Anunțul de selecţie va include, cel puţin, următoarele informaţii: 

Data limită de depunere a proiectelor (inclusiv ora). 

Intervalul orar în care se pot depune proiectele pe durata perioadei de depunere a 

acestora. 

Adresa unde se vor depune proiectele. 

Suma alocată sesiunii de selecţie. 

Suma maximă care poate fi solicitată de către un potenţial beneficiar. 

 Date de contact pentru obţinerea de informaţii suplimentare. 

 

4) Evaluarea si selectarea proiectelor - Compartimentul Gestiune Proiecte; 

organizarea „echipei tehnice” (experti colaboratori ai GAL-MVS) de verificare si 

evaluare in vederea selectarii propunerilor conform criteriilor de selectie specifice 

fiecarei masuri din PDL-MVS. 

5) Decizia privind proiectele de implementat - Comitetul de Selectie preoiecte; in 

baza rapoartelor de evaluare elaborate de expertii evaluatori si a listei de proiecte 

selectate; in baza punctajului obtinut se va lua decizia privind proiectele care  vor fi 

propuse spre implementare. Pe linga acest comitet va functiona si o Comisie de 

contestatii care va fi compusa din supleanti, la propunerea Consiliului Director al 

GAL-MVS, dupa un ROF specific. 

6) Monitorizare, evaluare si  control - Compartimentul Gestiune Proiecte; pentru 

fiecare proiect in parte se vor realiza operatiile de monitorizare, evaluare si control 

conform procedurilor definite si periodic, pentru intreg Planul de Dezvoltare Locala 

MVS. 

 

GAL-MVS a evaluat impactul pozitiv al existentei unei retele de dezvoltare rurala la nivel 

national/ regional, similar cu tarile UE si si-a propus ca prioritate ca: 
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- pe de-o parte sa anime teritoriul MVS abordind direct cetatenii in cadrul unor Birouri de 

Informare si Consiliere pentru Cetateni (s-a demarat constituirea lor in fiecare resedinta de 

comuna, in cadrul unor parteneriate intre GAL, Primarie si Scoala generala) 

- pe de alta parte, sa infiinteze cit mai curind, pentru actorii din sectoarele public, privat si 

ONG, o Retea de Dezvoltare Rurala – MVS, dupa modelul celei nationale RNDR.  

In aceasta abordare, GAL-MVS va realiza activitatile generale de informare-comunicare si 

sprijinirea elaborarii proiectelor  in cadrul Compartimentului Animare si Gestiune Retea, 

iar lansarea apelului pentru proiecte, evaluarea si selectarea proiectelor, monitorizarea, 

evaluarea si controlul proiectelor in cadrul Compartimentului Gestiune Proiecte. Decizia 

privind proiectele care vor fi propuse spre implementare se va lua in Comitetul de Selectie  

proiecte (format din parteneri GAL-MVS).     

Compartimentele administrative vor avea urmatorul personal angajat sau 

colaborator, pentru urmatoarele posturi: 

a) Director Coordonator (1) – coordoneaza activitatea GAL sub aspect managerial si asigura 

suport tehnic celorlalti membri ai echipei; 

b) Responsabil finanaciar – contabil (1) – se ocupa de supravegherea si controlul gestiunii 

financiare – contabile a GAL-ului; 

c) Animatori (1) – gestioneaza activitatile de animare si relatia cu actorii retelei pentru 

promovarea actiunilor GAL (Compartimentul Animare si Gestiune Retea de Dezvoltare 

Rurala – MVS); 

d)  Experti (1) – au ca sarcini verificarea conformitatii, eligibilitatii si criteriilor de selectie 

locale (in colaborare cu evaluatori colaboratori daca este cazul) in vederea selectarii 

proiectelor; monitorizarea,  evaluarea si controlul implementarii PDL-MVS si a proiectelor 

interne, cooperarea inter-regionala si transnationala; 

e)  Experti externi – colaboratori, functie de necesitati pentru buna desfasurare a 

activitatilor GAL (audit, cenzorat, suport pentru evaluare proiecte etc.); 
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f) Secretar Tehnic (1) – asigura activitatile de suport pentru Comitetul de Selectie de 

proiecte si Comisia de contestatii, Consiliul de Dezvoltare MVS si Comitetul de Coordonare; 

Comitetul de Monitorizare si Comitetul de Coordonare Retea. 

g) Responsabil Administrativ-Logistica  

NOTA: Pentru fiecar angajat cheie al GAL-ului, s-a elaborat o fisa a postului, in care sint 

cuprinse atributiile lor in cadrul activitatii GAL-ului, vezi Anexa VI.1-2. Anexa contine 

documentele persoanelor cheie care au fost selectate cu acordul Consiliului Director si care 

vor constitui nucleul de baza al personalului GAL-MVS. Sint persoane cu o vasta experienta 

profesionala si care au fost parte a echipei care a elaborat PDL-MVS. 

NOTA: In ceea ce priveste resursele umane ale  partenerilor  publici acestea vor fi implicate 

si in etapa de implementare a PDL-MVS, la nivel consultativ si/sau decizional prin Consiliile 

de Dezvoltare Comunale (vezi Anexa VI.1-3).   Consiliul de Dezvoltare al MVS (format din 

persoanele care compun Consiliile de Dezvoltare Comunale) si Comitetele sale de lucru vor 

fi organizate si vor functiona dupa un regulament propus de GAL-MVS si aprobat de 

structuri. 

La nivel operational, vor fi implicati managerii de proiecte, resposabilii sociali, culturali 

etc. in activitati concrete in special pentru initierea si pregatirea proiectelor. Resursele din 

sectorul privat si sectorul ong vor fi antrenate si implicate in proiecte direct sau prin 

intermediul unor Asociatii/Cooperative pe care GAL-MVS le va infiinta plecind de la 

Grupurile de Initiativa Locala (GIL-uri). De exemplu GIL Pensiuni se va transforma in 

Asociatia Pensiunilor Turistice care va initia diferite proiecte cu sprijinul GAL-MVS. 
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2. Descrierea resurselor materiale ( localuri disponibile, echipamente) 

In perioada 2006-2010 GAL-MVS  a utilizat resurse puse la dispozitie de diferiti parteneri: 

- Pensiunea Cristian-Zona Turistica Sambata de Sus, membra a Grupului de Initiativa 

Locala Pensiuni Turistice,  a pus la dispozitie in regim de comodat un spatiu adecvat. 

Spatiul a fost utilizat atit ca sediu social cit si pentru o activitate minimala a echipei de 

specialisti si actori locali cu ocazia unor intilniri informale de pregatire a 

parteneriatului. Aici s-au pregatit actiuni de animare (conferinte de informare privind 

PNDR si LEADER in fata membrilor consiliilor locale din cele 11 comune ale teritoriului 

in perioada 2007-2008); de asemenea am utilizat sala de conferinte pentru atelierele  

de lucru de tip 02 si 03 si conferinte proiect. 

- Centrul de Dezvoltare Rurala – Valea Sambetei (CDR-VS) a pus la dispozitie in regim 

gratuit, spatiu de lucru pentru membrii echipei, laptopuri, desktop pentru arhiva 

electronica a proiectului, imprimanta, scanner, videoproiector, aparat foto etc. 

Specialistii centrului au lucrat in perioada 2006-2009 in regim de voluntariat, elaborind 

Cererea de Finantare pentru prezentul proiect si au asigurat relatia cu OJPDRP Brasov, 

CRPDRP Alba, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. CDR-VS a contribuit esential 

cu expertiza sa la infiintarea in decembrie 2006 a Grupului de Actiune Locala – 

Microregiunea Valea Sambetei (GAL-MVS). In actul constitutiv al GAL-MVS se stipuleaza 

ca pina la asigurarea resurselor materiale, financiare, umane in cadrul Programului 

LEADER, CDR-VS va juca rolul de Unitate de Management Proiecte (UMP). Ca atare dupa 

selectia GAL-MVS, se va proceda la revizuirea actului constitutiv si a statutului, 

renuntindu-se treptat la echipamentele si spatiile  „utilizate temporar” de la terti, 

inclusiv, CDR-VS. 

Pentru perioada 2012-2015 GAL-MVS a identificat mai multe mijloace materiale: 

1. Pe termen scurt, pentru sediul GAL-MVS se va face o selectie de oferte intre oferta 

proprietarului imobilului Supermarket  din Sambata de Sus si alte doua oferte furnizate 

de proprietarii unor imobile din aceeasi zona, asigurindu-se o locatie cit mai centrala in 

zona Microregiunea Valea Sambetei. 
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2. Pe termen lung, pentru sediul GAL-MVS se va folosi sediul vechii Scoli Primare din satul 

Sambata de Jos (4 Sali, in total aprox. 200mp), Comuna Voila, care  a ramas neutilizat. 

Exista deja incheiat un parteneriat intre Consiliul Local al Comunei Voila, Scoala 

Genearala Voila si GAL-MVS pentru a utiliza, dupa reabilitare , imobilul pentru sediul 

GAL-MVS, un Birou de Informare si Consiliere pentru cetateni si pentru un Centru 

Cultural Multifunctional – Microregiunea Valea Sambetei. 

3. S-a convenit cu Primariile si Scolile Generale din cele 9 Comune sa se asigure spatiile 

necesare in fiecare resedinta de comuna, pentru birouri de informare si consiliere 

cetateni, in final realizindu-se o retea  de birouri coordonate de la un birou central 

localizat in sediul GAL-MVS. Pachetul de documente legate de spatiile planificate a fi 

disponibile pentru GAL-MVS sint prezentate in Anexa VI.2-1. 

4. S-a convenit ca pentru toate evenimentele de interes zonal dar cu organizare la nivel de 

comuna sa se utilizeze salile de consiliu ale Primariilor si caminele culturale. 

5. Din punct de vedere al dotarii cu mobilier si echipamente, estimam urmatorul necesar: 

o pentru sala de lucru: birouri pentru specialistii angajati si/sau colaboratori, dulapuri 

pentru arhive, scaune, cuiere, copiator, server, laptop-uri, imprimante, scanner; 

o pentru sala de intilniri/sedinte comitete/conferinte cu pina la 25 participanti: 

birouri/mese modulare, flipchart, instalatie audio-video, ecran de proiectie, 

videoproiector, aparat foto etc. 

 

3. Buget indicativ anual de funcţionare a GAL-ului 

Conform  Ghidului solicitantului bugetul pentru cheltuielile de funcţionare GAL-MVS va fi 

de maxim 15% din totalul cheltuielilor publice eligibile din strategia de dezvoltare locală  

dar nu mai mult de 300.000 euro.  

Ponderea cheltuielilor de funcţionare este de 80% din totalul sumei alocată GAL-MVS în 

cadrul acestei sub-măsuri 20% din totalul sumei alocată fiecărui GAL-MVS în cadrul acestei 

sub-măsuri. 
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In tabelul de mai jos sint precizate capitolele sintetice de cheltuieli eligibile pentru cele 

două componente, totalul pentru fiecare componenta si total buget indicativ: 300.000 euro 

(240.000 euro compunenta a), respectiv, 40.000 euro pentru componenta b); cheltuielile 

pe capitole s-au estimat prin evaluarea tipurilor de cheltuieli prezentate mai jos. 

 

Cheltuielile eligibile pentru “componenta a” :  

Tipuri de cheltuieli pentru Cap I:  

Salarii şi alte tipuri de remuneraţii pentru personalul GAL-MVS – angajaţi cu contract de 

muncă, contract pe drepturi de autor, contract colaborare, prestare servicii ca persoană 

fizică autorizată. 

Tipuri de cheltuieli pentru Cap. II: 

 Cheltuieli pentru plata chiriei sediului GAL-MVS;  

 Cheltuieli pentru întreţinerea sediului GAL-MVS (curăţenie, igienizare etc.); 

 Cheltuieli pentru închirierea/achiziţia/întreţinerea de bunuri: mijloace de 

transport, echipamente necesare pentru desfăşurarea activităţilor GAL-MVS; 

 Cheltuieli pentru achiziţia de consumabile – hârtie, tonere, birotică etc. 

 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;  

Tipuri de cheltuieli pentru Cap III – servicii de care va beneficia GAL-MVS 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-MVS – 

servicii de audit, cenzor, servicii informatice, etc. 
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Cheltuielile eligibile pentru “componenta b” 

Tipuri de cheltuieli pentru Cap. I  Cheltuieli pentru instruire – angajaţi GAL-MVS şi lideri 

locali: 

 cheltuieli cu taxele /servicii de instruire; 

 cheltuieli cu transportul; 

 cheltuieli de cazare; 

 cheltuieli pentru masă; 

 cheltuieli cu diurna.  

Tipuri de cheltuieli 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; 

Tipuri de cheltuieli pentru Cap. III - Cheltuieli pentru evenimente de promovare: 

 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.); 

Tipuri de cheltuieli 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; 
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• 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.). 

 

Bugetul indicativ pe perioada 2012 - 2015 

Venituri : Suma 

Cap. I. Fonduri publice nerambursabile 300.000 euro 

Total venituri 300.000 euro   

  

Cheltuieli componenta a) max 80%=240.000 euro:  

Cap. I Cheltuieli cu personalul GAL 215.000 euro 

Cap. II Cheltuielile pentru derularea activităţii GAL 20.000 euro 

Cap. III Cheltuieli pentru servicii externalizate 5.000 euro 

Total cheltuieli componenta a) 240.000 euro 

Cheltuieli componenta b) min 20%=60.000 euro:  

Cap. I Cheltuieli pentru instruire – angajaţi GAL şi lideri locali 10.000 euro 

Cap. II Cheltuielile pentru realizarea de studii ale zonei  25.000 euro 

Cap. III Cheltuieli pentru evenimente de promovare 5.000 euro 

Cap. IV Cheltuieli pentru furnizarea informaţiei cu privire la 

strategia de dezvoltare locală 

20.000 euro 

Total cheltuieli componenta b) 60.000 euro 

TOTAL cheltuieli a)+b) 300.000 euro 
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Bugetul indicativ anual pe perioada 2012 - 2015 

Anul 2012 2013 2014 2015 Total 

Venituri 38.000 euro 105.000 euro 82.000 

euro 

75.000 euro 300.000 euro 

Cheltuiel

i 

38.000 euro 105.000 euro 82.000 

euro 

75.000 euro 300.000 euro 

 

 

4. Dispozitivul de comunicare şi informare 

 

GAL-MVS va face cunoscut Planul de Dezvoltare Locala al Microregiunii Valea Sambetei 

printr-un set de actiuni avind in vedere anumite obiective, mijloace şi rezultatle 

aferente acestor acţiuni. Pentru a asigura o implementare cit mai eficienta a PDL-MVS 

este foarte important ca un număr cât mai mare de potenţiali beneficiari să fie informaţi 

despre sprijinul financiar pe care îl pot obţine in cadrul PNDR/LEADER si asitenta tehnica 

de la GAL-MVS. 

Obiectivul principal al acţiunilor de informare şi comunicare îl reprezintă 

conştientizarea cetatenilor şi în mod special a potenţialilor beneficiari publici si privati 

în vederea accesării fondurilor europene destinate dezvoltării rurale prin programul 

LEADER  privind conţinutul măsurilor si tipurilor de proiecte din PDL-MVS cât şi pentru 

diseminarea informaţiilor specifice legate de aceste proiecte.  

Grupurile ţintă vizate în cadrul acţiunilor de comunicare/promovare si informare  

sint: 

 Cetatenii din MVS; 

 Potenţialii beneficiari; 

 Ceilalti actori care intra in compozitia Retelei de Dezvoltare Rurala – MVS (RDR-

MVS) 
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Planul de informare si  comunicare pe perioada 2011-2013, cuprinzând acţiunile 

propriu-zise de informare-comunicare, va fi  implementat de catre Compartimentul de 

Animare si Gestiune al Retelei de Dezvoltare Rurala – MVS din GAL-MVS. 

Lipsa informaţiilor şi accesul dificil al persoanelor care locuiesc în mediul rural la 

informaţie specializată reprezintă o barieră în calea implementării PDL-MVS, având un 

efect advers asupra dorinţei potenţialilor beneficiari de a iniţia noi afaceri în zona rurală. Se 

are în vedere, ca faza pregatitoare,  instruirea personalului din cadrul GAL-MVS implicat 

în procesul de implementare a PDL-MVS pentru a avea acealeasi competente legate de 

promovarea .  

Acţiunile pentru informarea cetatenilor si potenţialilor beneficiari au inceput inca din 2007 

cind s-au pregatit partenerii GAL-MVS si a culminat cu procesul de informare in  perioada 

de elaborare a PDL-MVS şi vor continua pe toată perioada implementării acestuia.  

Plan de acţiuni de informare si comunicare 

 Crearea unei Retele de Birouri de Informare, Comunicare si Consiliere pentru 

Cetateni prin cooperarea dintre GAL-MVS, primariile si scolile generale din 

resendintele de comuna; 

 Conferinţe de informare/promovare a potentialilor beneficiari pe marginea 

oportunităţilor  oferite prin PNDR/Programul LEADER/PDL-MVS; 

 Elaborare materiale informative (îndrumare pe diferite tipuri de investiţii, ghiduri 

pe masuri, afişe); 

 Seminar de informare/promovare privind „Reţeaua de Dezvoltare Rurală – MVS;  

 Seminar de informare/pro pe masurile/ tipurile de proiecte PDL-MVS 

 Circuit informaţional „Caravana  LEADER” (intâlniri de informare, distribuire 

materiale informaţionale in satele din cele 9 comune); 

 Participare la evenimente publice din MVS oportune pentru informarea in legatura 

cu PDL-MVS; 

 Mediatizare PDL-MVS prin intermediul mass- media  si portalul www.gal-

valeasambetei.eu ( interviuri, participare la emisiuni cu profil agricol, economic sau 

http://www.@gal-valeasambetei.eu
http://www.@gal-valeasambetei.eu
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social a reprezentantilor GAL-MVS, realizare spoturi TV, publicare in presa scrisa a 

anunţului de lansare a cererii de proiecte pentru măsurile PDL-MVS etc);  

 Realizare materiale informative (pliante, afişe, broşuri, spot TV, Ghidul Solicitantului 

pentru Masurile PDL-MVS, indrumare paractice, chestionare de opinie etc). 

 

Acţiunile specifice de promovare şi instruire a potenţialilor beneficiari privind 

implementarea PDL-MVS vor fi  realizate în conformitate cu nevoile identificate în baza de 

date a RDR-MVS, urmărindu-se acoperirea tuturor domeniilor de interes corespunzătoare 

măsurilor din PDL. Aceasta cuprinde baza de date ce vizează în mod direct potenţialii 

beneficiari ai PDL-MVS şi liderii de opinie, precum şi baza de date  cu partenerii locali activi 

în domeniul dezvoltării rurale (publici, privati, ong). Această bază de date este alcătuită din 

potenţiali beneficiari, alte asociaţii şi organizaţii şi alte persoane care şi-au manifestat 

interesul în a fi informate cu privire la conţinutul PDL-MVS. 

In cadrul prezentului proiect de elaborare a PDL-MVS a avut loc un amplu proces de 

informare si consultare  la care au participat partenerii cu reprezentativitate la nivel MVS, 

activi în domeniile economic, social, cultural şi de mediu, care ramin in baza de date a GAL-

MVS ca „persoane  resursa” si multiplicatori de informatii. Vor fi elaborate planuri anuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

268 
 

PARTEA A – VII – A: MECANISMUL DE IMPLEMENTARE 

Mecanismul de implementare, care sustine procesul principal de valoare adaugata, a fost 

definit  plecind de la  modul de distribuire a responsabilităţilor, pentru fiecare etapă a 

circuitului unui dosar, între GAL, APDRP şi Autoritatea de Management* - CDRJ  (mecanism 

predefinit cu titlu indicativ in PNDR): 

Sarcină GAL-MVS CDRJ AM APDRP 

Informare si comunicare/ promovare  X   

Sprijinirea elaborării proiectelor  X   

Lansarea apelului pentru proiecte X   

Selectarea proiectelor X   

Controlul administrativ al dosarelor   X X 

Decizie selectie X   

Notificarea către beneficiar   X X 

Monitorizare si evaluare X  X 

Plată   X 

Control  X X 

Arhivare X   

*Cu titlu indicativ ( confirmare de către Autoritatea de Management  cf. pistei de audit) 

 

In ipoteza ca Autoritatea de Management va modifica tabelul responsabilitatilor/sarcinilor 

(pista de audit) de mai sus, dispozitivul descris mai jos va suporta ajustarile 

corespunzatoare pentru a conserva coerenta organizarii si functionarii. Procesele legate de 

proiectele gestionate de GAL-MVS (propuse mai sus in ghid si/sau amendate de GAL-MVS 

in baza nevoilor logice identificate) sint prezentate mai jos si sint gestionate de doua 

compartimente: Compartimentul Animare si Gestiune Retea de Dezvoltare Rurala – MVS 

(prescurtat Animare si Gestiune RDR-MVS), respectiv, Compartimentul Gestiune Proiecte, 

si anume: 

7) Informarea-comunicarea/promovarea- Animare si Gestiune RDR-MVS; aceasta 

activitate este descrisa in detaliu in paragraful VI.4 
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8) Sprijinirea elaborării proiectelor - Animare si Gestiune RDR-MVS  

9) Lansarea apelului pentru proiecte - Compartimentul Gestiune Proiecte 

10) Evaluarea si selectarea proiectelor - Compartimentul Gestiune Proiecte; pe baza 

documentelor de evaluare elaborate in compartiment, Comitetul de Selectie va decide 

care proiecte sint selectate in cadrul fiecarei sesiuni; Comitetul de Selectie este 

organizat si ia decizii conform regulamentului din Anexa III.2.1-2. 

Nota: in cooperare cu AM CDR BV si APDRP care are sarcina controlului administrativ 

va exista o procedura de comunicare pentru a pregati toate elementele care sa 

fundamenteze corect pasii urmator: decizia de implementare si notificarea 

beneficiarului. 

11) Decizia privind proiectele de implementat – Comitetul de Selectie 

12) Monitorizare, evaluare si  control - Compartimentul Gestiune Proiecte 

 

Dispozitivul prevăzut în domeniul monitorizării - gestionarea financiară, evaluării - 

modul de organizare, metodologie, indicatori şi al controlului implementat de GAL-

MVS presupune: 

- Depistarea problemelor si luarea operativă a deciziilor asupra implementării unui 

proeict 

- Gestionarea curenta corespunzatoare a  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; 

- Informarea  factorilor de decizie  despre conţinutul proiectului şi realizările 

acestuia. 

Atributiile legate de ciclul de viata al unui proiect si circuitul dosarului administrativ al 

acestuia definesc o parte a atributiilor Compartimentului Gestiune Proiecte (vezi 

organigrama GAL-MVS, sectiunea „structuri interne”).  Compartimentului Gestiune Proiecte 

va sprijini Secretariatul tehnic al Comitetului de Monitorizare al PDL-MVS, furnizind 

informatii si rapoarte legate de monitorizarea, evaluarea si controlul proiectelor. 
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Monitorizarea prevede un dispozitiv riguros şi transparent de  vizualizare a modului în 

care are loc gestionarea financiară a implementării fiecarui proiect si a strategiei de 

dezvoltare locala a MVS, care permite colectarea sistematică şi structurarea anuală a 

datelor cu privire la activităţile desfăşurate. Va exista o monitorizare a fiecarui proiect si o 

monitorizare la nivelul implementarii PDL-MVS prin Compartimentul Gestiune Proiecte si 

Comitetul de Monitorizare.  

Compartimentul Gestiune Proiecte  are urmatoarele atributii specifice privind 

monitorizarea: 

a) participa la elaborarea indicatorilor de monitorizare a masurilor din PDL-MVS 

b) elaboreaza si asigura un sistem functional de colectare, prelucrare si management al 

informatiilor si datelor statistice si financiare privind implementarea proiectelor în scopul  

monitorizarii proiectelor; 

c) asigura ca beneficiarii ca: 

(i) sunt informati cu privire la obligatiile lor rezultate din ajutorul financiar acordat si 

pastreaza, fie un sistem contabil separat, fie un cod contabil adecvat pentru toate 

tranzactiile legate de operatiunile proiectului; 

(ii) sunt constienti de conditiile referitoare la furnizarea datelor catre Autoritatea de 

Management si la înregistrarea rezultatelor si partial catre GAL-MVS; 

 

Evaluarea presupune elaborarea unui sistem clar de organizare a înregistrării şi raportării 

către Autoritatea de Management  a informatiilor  privind rezultatelor implementării 

proiectelor în cadrul PDL-MVS si implicit a acestuia ca intreg. Va fi elaborat unui set de 

indicatori (consideraţi relevanţi în reflectarea eficienţei obţinute în urma implementării 

proiectelor) şi a unei metodologii de evaluare (inclusiv rapoarte de evaluare – de inceput, 

intermediare şi finale) a rezultatelor implementării. Alaturi de monitorizare, evaluarea va 

asigura implementarea efectivă şi la timp a proiectelor, managementul financiar, inclusiv 

administrarea adecvată a resurselor proiectului precum şi monitorizarea efectivă şi 

evaluarea activităţilor şi rezultatelor acestuia.  
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Compartimentul Gestiune Proiecte are atributii de evaluare si raportare (vezi 

organigrama GAL-MVS) : 

a) pregateste  su secretariatul reuniunile Comitetului de Monitorizare   

b) asigura transmiterea informatiilor catre membrii Comitetului de Monitorizare la 

termenele stabilite prin procedura; 

c) asigura secretariatul reuniunilor Comitetului de Monitorizare si a întâlnirilor tehnice de 

pregatire a acestora; 

d) întocmeste minutele reuniunilor Comitetului de Monitorizare; 

e) elaboreaza Rapoartele anuale si Raportul final privind implementarea PDL-MVS; 

f) coordoneaza elaborarea evaluarilor PDL-MVS 

 

Controlul consta intr-un sistem de verificare a respectării planificării legate de 

implementarea proiectelor si implicit a PDL-MVS. Se vor elabora rapoarte de verificare pe 

teren.  

Programarea vizitelor (controalelor) va avea în vedere anumite principii, cum ar fi: 

eficienţa unor astfel de demersuri, păstrarea bunelor  relaţii cu beneficiarii, verificarea doar 

a aspectelor de ordin tehnic legate de proiect etc. 

 

Compartimentul Gestiune Proiecte are rolul de a asigura respectarea cerintelor 

procedurale de sistem în implementarea PDL-MVS are urmatoarele atributii specifice: 

a) face propuneri pentru organizarea si functionarea sistemului de control procedural,  

tehnic, de sistem si IT; 

b) elaboreaza procedurile specifice pentru controlul procedural, tehnic, de sistem si IT; 

c) elaboreaza planul de control si-l propune spre aprobare Consiliului Director 

d) face controalele planificate in teren. 
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PARTEA a -VIII – a: ACȚIUNI DE COOPERARE ŞI FUNCȚIONARE IN CADRUL 

REŢELEI NAȚIONALE DE DEZVOLTARE RURALĂ 

1 COOPERARE  

Cooperarea reprezintă, in abordarea LEADER in care dezvoltam acest proiect, o modalitate 

de a extinde experienţele locale pentru îmbunătăţirea strategiilor de dezvoltare  locala, 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 (cooperare inter-regionala) sau a altor  ţări (cooperare trans-

nationala), pentru a stimula şi sprijini inovaţia, pentru dobândire de competenţe şi 

îmbunătăţirea lor si chiar pentru a pregati investitii in parteneriat. Mentionam ca  

presedintele asociatiei GAL-MVS a fost implicat in procesul de consultare pentru 

definitivarea Planului National de Dezvoltare Rurala,  ca reprezentant al Centrului de 

Dezvoltare Rurala – Valea Sambetei, membru al Retelei Nationale de Dezvoltare Rurala 

(vezi anexa din PNDR). Cu aceasta ocazie, o parte din specialistii centrului au fost informati 

despre importanta cooperarii inter-regionale si transnationale regionale si internationale. 

S-a demarat un proces de identificare a posibilitatilor de cooperare atit in tara cit si cu 

parteneri din tarile UE. 

In continuare vom prezenta atit coperarile in curs, intenţiile de cooperare cu alte teritorii 

rurale (GAL) din România şi/sau din UE şi tematicile prevăzute, cit si proiectele concrete 

asupra carora s-a convenit in cadrul pregatirii cooperarii transnationale cu GAL Ternano, 

regiunea Umbria, Italia. Datele vor fi prezentate succint mai jos, dupa care se vor da detalii 

suplimentare pentru fiecare actiune, intr-o fisa de proiect: 

Nr. 

crt

. 

Partenerul 

/partenerii 

Tematica 

cooperării 

Obiective Valoarea 

proiectului/ 

proiectelor de 

cooperare 

(euro) 

Rezultate 

1. Experienţe de cooperare deja întreprinse 

1.1 Asociatia Economia Vezi descriere 2.800.000 euro Vezi 
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Depresiunea 

Horezu 

altii 

sociala in 

mediul rural 

detalii 

proiect de mai 

jos 

descrierea 

de proiect 

de mai jos 

 Total   2.800.000 euro  

2. Intenţii de cooperare 

2.1  Grupul de 

Acţiune Locală 

Asociaţia 

Transilvană 

Braşov Nord 

 

Grupul de 

Acţiune Locală 

Valea Sâmbetei  

 

Grupul de 

Acţiune Locală 

Mărginimea 

Sibiului 

Promovarea 

turismului 

rural şi a 

produselor 

locale din 

sudul 

Transilvaniei 

      Creşterea 

vizibilităţii 

obiectivelor 

turistice şi 

produselor 

locale 

specifice din 

sudul 

Transilvaniei

;  

                    

       Extinderea 

experienţei 

fiecărui 

potenţial 

GAL în 

vederea 

îmbunătăţirii 

acţiunilor de 

promovare a 

serviciilor şi 

produselor 

locale. 

 

30.000 EURO 

 

– o 

publicaţie 

comună cu 

obiectivele 

culturale, 

naturale şi 

gastronomi

a specifică  

celor 3 

teritorii;  

- un 

festival 

organizat 

anual care 

să includă 

manifestări 

artistice 

tradiţionale 

din cele 3 

teritorii din 

sudul 

Transilvani

ei (fiecare 

partener va 
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fi gazda 

unui 

eveniment) 

2.2 GAL Ternano Peisaj  si mediu 

pentru o noua 

dezvoltare cu 

proiectul 

„Peisaj 

european si 

mediu” 

 

Promovarea 

actiunilor care 

sa faca mai 

vizibil 

teritoriul si 

peisajul in 

mediul 

regional, 

national si 

european. 

30000 euro Vezi fisa 

2.3 GAL Ternano Tinerii si 

dezvoltarea de 

noi competente 

antreprenorial

e in cadrul 

proiectului 

„Tineri in 

Europa 

Antreprenoriat 

inovativ” 

 

A face 

cunoscut 

tinerilor 

oportunitatile 

de  

implementare 

a unei mici 

afaceri in 

ocupatii 

traditionale, 

realizarea de 

produse 

traditionale si 

ecologice 

30000 euro Vezi fisa 

2.4 GAL Ternano Cultura, arta si 

traditii in cadrul 

Crearea de 

oportunitati 

30000 euro Vezi fisa 
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proiectului „ 

Cultura, arta si 

traditii in 

Europa – 

Arta,cultura si 

traditii pt. 

revitalizarea 

zonelor rurale. 

pentru 

asociatii si 

ansambluri 

artistice sa 

intre in contact 

cu asociatii 

similare din 

alte  din 

Europa. 

 

   TOTAL 120000 euro  

 

 

Cooperare inter-regionala 

 

Date fiind actiunile de informare si promovare realizate de colaboratorii GAL-MVS inca 

inante de lansarea actualului proiect, echipa de proiect a evaluat ex-ante, a constatat  ca 

asteptarile locuitorilor zonei privind dezvoltarea sint legate in primul rind de patrimoniul 

natural si cultural (intelegind inclusiv vechile traditii din partea centrala a zonei istorice 

„Tara Fagarasului”) pe care o strategie de dezvoltare locala bine fundamentata ar trebui sa 

le valorifice cu prioritate. Echipa de proiect, formata din specialisti ai Centrului de 

Dezvoltare Rurala-Valea Sambetei a definit chiar titlul proiectului cu aceasta viziune, 

punind in plus pe acelasi nivel de prioritate, data fiind situatia din teritoriu, rezolvarea 

unor probleme legate de „durabilitatea” dezvoltarii. A rezultat un titlu-slogan al prezentului 

proiect care sa imbine prioritatea de valorizare a patrimoniului cultural simultan cu 

punerea in valoare a patrimoniului natural si protejarea acestuia: „Dezvoltare rurala 

durabila intr-o zona cu vechi traditii” 
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1.1 In cadrul parteneriatului dintre Centrul de Dezvoltare Rurala – Valea Sambetei si 

Fundatia Parteneri pentru Dezvoltare Locala,  s-a pus la punct un parteneriat intre GAL-

MVS si Asociatia Depresiunea Horezu  impreuna cu care s-a pregatit in anul 2009 proiectul: 

I-DEALIS Incluziune si Dezvoltare Economica in zonele ALpine (montane si sub-montane) 

din Romania prin Intreprinderi Sociale, in cadrul Programului Operational Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, in cadrul cererii de proiecte nr. 84 – Pentru o 

viata mai buna. Parteneri: Asociatia Depresiunea Horezu, GAL-Microregiunea Valea 

Sambetei, Institutul LONROT- Finlanda, GAL  din Finlanda, Fundatia Parteneri pentru 

Dezvoltare Locala Bucuresti. 

Proiectul a demarat la 1 iulie 2010 si este pentru GAL-MVS o buna oportunitate pentru  a 

aborda sistematic un domeniu mai putin familiar in tara noastra si anume: economia 

sociala. Este vorba de a crea oportunitati de angajare si/sau initierea unei afaceri pentru 

categorii sociale defavorizate din mediul rural.  Valoarea finantarii nerambursabila este de 

11591652,00 lei (total valoare proeict aprox  2.800.000, 00 euro). 

Cooperare transnationala 

S-au demarat discutii si cu alte GAL-uri din UE, chiar inainte de depunerea cererii de 

finantare pentru prezentul proiect. In reteaua europeana LEADER s-au identificat mai multi 

parteneri potentiali din Italia: GAL Mantagna Vicentina, GAL Ternano s.a. S-a concretizat 

relatia cu GAL Ternano care inca de la primele schimburi de informatii au demonstart un 

interes real pentru cooperare cu teritoriul Microregiunea Valea Sambetei. 

Pregatire parteneriat de cooperare cu GAL Ternano, Regiunea Umbria, Italia 

Perioada deplasării: 10-14 februarie 2010 

Locul deplasării: Terni, Torgiano, Perugia, Regiunea Umbria 

Participanţi:  

 Gheorge Popa – Presedinte GAL-MVS 

 Magdalena Popa – Responsabil Resurse Umane si Cooperare GAL-MVS 

Scopul deplasării 
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 Cunoaşterea etapelor si modalitatilor de elaborare a Planului de Dezvoltare Locala - 

PSL; managementul proiectelor dezvoltate in cadrul acestuia  

 Organizarea si functionarea unui GAL din UE  

 Mecanismele de funcţionare ale parteneriatului în cadrul unui GAL din UE 

 Discutarea si stabilirea posibilitatilor de cooperare in cadrul programului Leader 

intre GAL-MVS si GAL Ternano  

 Vizitarea unor obiective din GAL Ternano si GAL Media Valle del Tevere  in care 

acestea au fost implicate (prin finantare) 

 Constituirea unui Grup de Lucru Mixt pentru pregatirea si implementarea cooperarii 

MVS-Ternano 

 

 Contextul deplasării  

Deplasarea se încadrează în: 

 Masura 421 din sectiunea Cooperare transnationala a programului  Leader 

 Costurile deplasării (transport, cazare, diurnă) au fost suportate de GAL-MVS. 

 

Programul deplasării  

 Programul a fost realizat, organizat si monitorizat de GAL Ternano  în persoana 

domnului Paolo Pennazzi, Coordonator. Au trecut in revista si au convenit 

urmatoarele teme de cooperare si tipurile de proiecte aferente acestora: 

- Peisaj  si mediu pentru o noua dezvoltare cu proiectul „Peisaj european si mediu” 

- Tinerii si dezvoltarea de noi competente antreprenoriale in cadrul proiectului 

„Tineri in Europa Antreprenoriat inovativ” 

- Cultura, arta si traditii in cadrul proiectului „ Cultura, arta si traditii in Europa – 

Arta,cultura si traditii ca un vehicul de revitalizare a zonelor rurale si a unei 

intelegeri mutuale”. 

Mai jos sint prezentate: 
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- Acordul dintre : GAL Grupul de Acţiune Locală Asociaţia Transilvană Braşov 

Nord, Grupul de Acţiune Locală Valea Sâmbetei, Grupul de Acţiune Locală 

Mărginimea Sibiului cu anexa „fisa de proiect” 

- Acordul de parteneriat cu GAL Teranano; 

- Fisele celor 3 proiecte de cooperare cu GAL Ternano.  
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FISA PROIECT COOPERARE: Peisaj si mediu in Europa 

Titlu proiect cooperare transnationala: 

Peisaj si mediu in Europa 

Parteneriatul: 

GAL TERNANO (Italia) si GAL-MVS 

Obiective şi integrarea in strategia de dezvoltare a teritoriului: (integrarea în strategia 

teritorială, valoarea adăugată a proiectului, coordonarea cu alte acţiuni derulate, 

valorificarea experienţei cooperării din afara teritoriului) 

Proiectul ofera noi oportunitati atit fermierilor cit si altor intreprinzatori, in special in 

sectorul turistic. 

Obiectiv: dezvoltarea  de actiuni in care  actorii implicati in valorizarea peisajului pot sa se 

consulte si sa faca schimb de experienta, implicind si populatia locala in demersuri noi  de 

dezvoltare sustenabila; se prevede realizarea si promovarea actiunilor care sa faca mai 

vizibil teritoriul si peisajul in mediul regional, national si european. 

Descrierea proiectului   

- Intilniri preliminare, actiuni de sensibilizare, seminarii, conferinte, ateliere de lucru intre 

diversii  participanti la proiectul  de cooperare 

- Dezvoltarea de proiecte care sa individualizeze oportunitatile oferite de conservarea 

mediului si peisajului 

- Schimburi de experienta prin intermediul unor intilniri, seminarii, tabere de formare in 

special adresate celor mai tineri 

Realizari  

Publicatii si produse multimedia.  

Promovarea activitatilor va fi dezvoltata printr-o campanie promotionala. O astfel de 

actiune opereaza in sinergie cu actiunile de promovare a teritoriului MVS din PDL-MVS 
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Beneficiari finali: 

Tipuri de beneficiari : actori din toate sectoarele parteneriatului GAL-MVS 

Evaluarea numărului: 50 

Aspecte tehnice: fezabilitatea tehnică, calendarul, mecanismul de implementare, aspecte 

le practice, metodologie şi organizare, indicatori de monitorizare, managementul 

proiectului vor fi definite dupa lansarea activitatii oficiale a GAL-MVS. 

Aspecte financiare (buget realist şi coerent, plan de finanţare, deviz, fezabilitate 

financiară, implicarea diverşilor actori) 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu  

Estimarea 

costului total 

pe măsură  

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţia 

publică 

naţională  

Contribuţia 

privată  

1 30000 30000 20400 5100 4500 
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FISA PROIECT COOPERARE: Tineri in Europa – Antreprenoriat inovativ 

Titlu proiect cooperare transnationala: 

Tineri in Europa – Antreprenoriat inovativ 

Parteneriatul: 

GAL TERNANO (Italia) si GAL-MVS 

Obiective şi integrarea in strategia de dezvoltare a teritoriului: (integrarea în strategia 

teritorială, valoarea adăugată a proiectului, coordonarea cu alte acţiuni derulate, 

valorificarea experienţei cooperării din afara teritoriului)  

Abandonarea teritoriilor rurale de catre tineri e un fenomen in expansiune in multe zone 

rurale din Europa: in multe cazuri, dupa obtinerea unui cetificat de studii intr-un oras mai 

indepartat fata de zona natala, tinerii nu se mai intorc sa mai munceasca in teritoriul de 

origine, producind “scurgere de competente” de la sat catre oras. 

Obiectiv: Proiectul intentioneaza sa realizeze un parcurs de invatare  pentru a dezvolta un 

sentiment de identitate care sa favorizeze stabilirea tinerilor in teritoriul de bastina si sa 

furnizeze perspective mai bune de calitate a vietii. Scopul e acela de a face cunoscut 

tinerilor oprtunitatile de  implementare a unei mici afaceri in ocupatii traditionale, 

realizarea de produse traditionale si ecologice dar si in profesii mai inovative, 

identificind oportunitatile pe care le ofera zonele rurale. Esential in proiect este 

participarea activa a tinerelor generatii in politicile de dezvoltare locala. In acest sens, 

cooperarea. transnationala isi propune sa faca schimb de  experienta si sa impartaseasca 

reciproc aceste parcursuri antreprenoriale. 

Descrierea proiectului  

- Activitati informative adresate tinerilor pentru a incuraja spiritul antreprenorial prin 

intermediul intilnirilor si vizitelor la sediul  unor afaceri locale 

- Largirea initiativei prin sensibilizarea parintilor si asociatiilor profesionale  

- Dezvoltarea de contacte cu alte scoli  afaceri la nivel international 

- Schimburi de experienta prin intilniri si tabere formative 

- Crearea de materiale promotionale pentru a disemina rezultatele obtinute. 
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Realizari  

Dobindirea de competente antreprenoriale competitive. 

Promovarea activitatilor va fi dezvoltata printr-o campanie promotionala. O astfel de 

actiune opereaza in sinergie cu actiunile de promovare a teritoriului MVS din PDL-MVS. 

Deasemenea in sinergie cu masurile din PDL-MVS adrestae tinerilor astfel  incit sa 

stavileasca exodul din zona rurala, prin cresterea potentialului de competente ale tinerilor 

in antreprenoriat bazat pe resursele endogene ale teritoriului. 

Beneficiari finali: 

Tipuri de beneficiari : tineri pina in 40 de ani din  GAL-MVS si asociatii profesionale 

Evaluarea numărului: 25 

Aspecte tehnice: fezabilitatea tehnică, calendarul, mecanismul de implementare, aspectele 

practice, metodologie şi organizare, indicatori de monitorizare, managementul proiectului 

vor fi definite dupa lansarea activitatii oficiale a GAL-MVS. 

Aspecte financiare (buget realist şi coerent, plan de finanţare, deviz, fezabilitate 

financiară, implicarea diverşilor actori) 

Nr. de proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu  

Estimarea 

costului total 

pe măsură  

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţia 

publică 

naţională  

Contribuţia 

privată  

1 30000 30000 20400 5100 4500 
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FISA PROIECT COOPERARE: Cultura, arta si traditii in Europa 

Titlu proiect cooperare transnationala: 

Cultura, arta si traditii in Europa- Arta , cultura si traditii ca vehicule de revitalizare a 

zonelor rurale si de cunoastere reciproca 

Parteneriatul: 

GAL TERNANO (Italia) si GAL-MVS 

Obiective şi integrarea in strategia de dezvoltare a teritoriului: (integrarea în strategia 

teritorială, valoarea adăugată a proiectului, coordonarea cu alte acţiuni derulate, 

valorificarea experienţei cooperării din afara teritoriului): 

Calitatea vietii in zonele rurale depinde nu numai de posibilitatea de a avea loc de munca 

cu un venit adecvat dar si de posibilitatea pentru locuitori de a putea trai intr-un mediu 

stimulant si activ in care sa existe oportunitati de participare la evenimente de natura 

culturala, artistica sau legate de traditii. In acest sens teatrul, muzica si dansul, pictura 

sau alte forme artistice au o  functiune sociala iar repezentarile lor sint momente 

importante in zonele rurale atit pentru persoanele implicate direct cum sint artistii cit si 

pentru cei care iau parte ca spectatori.  

Obiectiv: crearea de oportunitati pentru diverse asociatii si ansambluri artistice (teatru, 

dans, muzica, orchestre, grupuri muzicale de tineri, arte grafice etc) sau asociatii 

preocupate de istoria teritoriului sa intre in contact cu asociatii similare din alte GAL-uri 

din Europa. 

Descrierea proiectului   

- Activitati informative adresate asociatiilor si ansamblurilor muzicale/de dans/teatru/arte 

grafice locale/evocare istorica; 

- Dezvoltarea de contacte intre diversi actori implicati in proeict la nivel international 

- Implementarea primei faze de intilniri, teste/probe si contacte “virtuale” prin intermediul 

internetului 

- Organizarea de intilniri in fiecare teritoriu GAL participant in care actorii implicati 

realizeaza spectacole prin turnee in fiecare GAL 
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- Organizarea unei retele intre teritorii cu vocatie turistica cu orientare muzicala-culturala-

istorica 

- Realizarea de materiale promotionale pentru diseminarea rezultatelor. 

Realizari   

Publicatii si produse multimedia; retea sustenabila de cooperare intre actorii GAL-urilor 

O astfel de actiune opereaza in sinergie cu actiunile de promovare a activitatilor culturale 

ale teritoriului MVS din PDL-MVS. 

 

Beneficiari finali: 

Tipuri de beneficiari : actori din toate sectoarele parteneriatului GAL-MVS implicati in 

activitati culturale. 

Evaluarea numărului: 50 

 

Aspecte tehnice: fezabilitatea tehnică, calendarul, mecanismul de implementare, aspecte 

le practice, metodologie şi organizare, indicatori de monitorizare, managementul 

proiectului vor fi definite dupa lansarea activitatii oficiale a GAL-MVS. 

 

Aspecte financiare (buget realist şi coerent, plan de finanţare, deviz, fezabilitate 

financiară, implicarea diverşilor actori) 

 

 

Nr. de proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu  

Estimarea 

costului total 

pe măsură  

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţia 

publică 

naţională  

Contribuţia 

privată  

1 30000 30000 20400 5100 4500 
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2. Participarea GAL-MVS in RNDR 

Din fişa tehnică a Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală (RNDR), este cunoscut faptul că 

aceasta va pune la dispoziţia GAL-urilor o serie de facilităţi prin care acestea vor beneficia 

de participare în cadrul acţiunilor desfăşurate de RNDR (training, informare, comunicare 

etc.). 

Chiar măsura de cooperare naţională şi transnaţională, va fi facilitată de sprijin 

metodologic care se va baza, în principal, pe reţeaua rurală din România şi reţeaua 

europeană.  

În acest context, GAL-MVS precizeaza modul în care intenţionează să participe la crearea şi 

implementarea reţelei la nivel naţional şi european, resursele pe care intenţionează să le 

aloce, iniţiativele pe care le va avea pentru a-şi face cunoscute teritoriul şi acţiunile pe care 

le realizează. GAL-MVS se va angaja să participe la activităţile aferente creării şi 

implementării retelelor la orice nivel, in special RNDR. In acest scop, GAL-MVS a 

fundamentat si va realiza o „sub-retea” locala de dezvoltare: Reteaua de Dezvoltare Rurală-

MVS (RDR-MVS), prezentata in continuare. 

2.1 OBIECTIVE ŞI RESPONSABILITĂTI RDR-MVS 

Având în vedere principalele obiective ale PDL-MVS cu privire la dezvoltarea rurală durabila in 

MVS pentru perioada 2010 – 2013 şi consolidarea pregatirii prin facilitarea cunoaşterii şi 

însuşirii lor de către actorii din spatiul rural, Reteaua de Dezvoltare Rurală-MVS (RDR-MVS) are 

ca obiectiv general antrenarea si sprijinirea tuturor membri lor în procesul de dezvoltare rurală şi 

promovarea unui flux eficient de informatii, cunostinte, schimburi de idei şi bune practici şi 

cooperarea dintre membri , grupând toate institutiile si organizatiile care sunt implicate în 

dezvoltarea rurală a MVS  pentru  atingerea obiectivelor operationale ale PDL-MVS si deci a 

obiectivelor strategice ale PNDR in care se incadreaza si PDL-MVS, in vederea: 

- Creării unei economii agricole şi forestiere bazate pe exploatatii care trebuie să se 

angajeze pe calea modernizării; 

- Dezvoltării unei agriculturi care să favorizeze biodiversitatea şi conservarea mediului; 
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- Îmbunătătirii calitătii vietii  şi dezvoltării economice în spatiul rural; 

- Îmbunătătirii guvernantei locale în vederea creării şi implementării strategiilor de 

dezvoltare locală. 

Acest flux de informatii va asista în mare măsură conştientizarea şi capacitatea de constructie a 

tuturor membri lor şi (prin aceste mijloace) va promova utilizarea de către membri  a măsurilor 

prevazute in PDL-MVS şi finantarea concreta în cadrul Programului National de Dezvoltare 

Rurală.  

 2.2 COMPARTIMENTUL ANIMARE SI GESTIUNE RETEA DE DEZVOLTARE 

RURALA-MVS (RDR-MVS) 

Compartimentul are ca responsabilitati activitatile specifice dezvoltarii Retelei de Dezvoltare 

Rurala – MVS, formata din  membrii  GAL-MVS si nu numai, angajati sa contribuie la dezvoltarea 

economica, sociala, culturala si de protectia mediului, responsabilitati legate de constituire, 

gestionare strategica si operativa, dobindirea de competente, sprijinirea membrilor retelei si 

cooperarea cu alte retele regionale,  Reteaua Nationala de Dezvoltare Rurală, alte retele din 

tarile UE si reteaua europeana a Programului LEADER 2007-2013, precum si contributii la 

consolidarea acestora (in spiritul Art. 41 (1 – 5) a Regulamentului (CE) nr.1974/2006 ce 

stabileşte reguli detaliate de aplicare a Regulamentului (CE)  nr.1698/2005 şi punctul 16.2 din 

Anexa II a aceluiaşi Regulament). Compartimentul are si rolul de Secretariat pentru Comitetul 

de Coordonare al Retelei de Dezvoltare Rurala – MVS. 

 2.3 ÎNFIINTAREA ŞI FUNCTIONAREA RDR-MVS 

În vederea îndeplinirii obiectivelor retelei, pentru înfiintarea şi functionarea acesteia ( 

urmarind ciclul de viata al retelei) Compartimentul RDR-MVS va gestiona si asigura suportul 

pentru urmatoarele activitati generale:  

a) Dezvoltarea resurselor umane implicate in retea; 

b) Asigurarea logisticii necesare functionării retelei; 

c) Managementul retelei;  
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d) Cooperarea cu alte retele si contributia la consolidarea acestora 

e) Secretariatul Comitetului de Coordonare al Retelei (CCR), format din membri ai 

Consiliului de Dezvoltare al MVS 

f) Alte activităti suport. 

RDR-MVS va functiona pe baza unor principii de bază şi anume:  

- Principiile retelei (inclusiv retea de retele) 

- Parteneriat voluntar 

- Parteneriat reprezentativ  

- Egalitate intre parteneri; 

- Cooperare orizontală şi verticală cu organizatiile şi institutiile de la nivel judetean, 

regional, national şi European; 

 2.4 PLANUL DE ACTIUNE 

Planul de actiune a fost stabilit având în vedere realizarea obiectivelor prevăzute în PDL-MVS, si 

va fi actualizat cu  actiuni ce vor fi realizate în functie de nevoile identificate pe parcursul 

implementării Strategiei de Dezvoltare Locala a MVS.  

În acest context, urmărind asigurarea îmbunătătirii guvernantei locale, îmbunătătirea 

capacitătilor de management şi planificare a persoanelor implicate în implementarea PDL-MVS 

şi a capacitătii de parteneriat între teritorii şi membrii implicati în dezvoltarea rurală, 

diseminarea bunelor practici şi a cunoştintelor, precum şi managementul RDR-MVS,  planul de 

actiune contine, în principal, următoarele aspecte (care pot fi modificate pe parcursul 

implementării în functie de necesităti): 

a) Stabilirea planului care să cuprindă: identificarea clară şi precisă a sarcinilor, viziunea şi 

prioritătile ale RDR-MVS, teme, termene, resurse financiare şi non-financiare necesare; 

b) Descrierea detaliată a serviciilor furnizate membrilor retelei, aşa cum au fost discutate şi 

agreate de către membri  din MVS în procesul de consultare pentru elaborarea PDL-MVS, 

descrierea regulilor şi procedurilor cu privire la accesul membrilor la serviciile 

prevăzute; 
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c) Realizarea infrastructurii IT în vederea gestionării şi diseminării informatiilor legate de 

dezvoltarea rurală in MVS şi a sustinerii contactului şi a legăturilor cu alte retele 

microregionale, nationale si reteaua europeana 

d) Sprijin acordat institutiilor si organizatiilor angajate în implementarea PDL-MVS ; 

e) Crearea unui forum permanent pe portalul www.gal-valeasambetei.eu, de discutii pentru 

parteneri, prin intermediul căruia toti membrii implicati în dezvoltarea rurală din MVS 

îşi vor putea exprima opiniile şi sugestiile privind dezvoltarea rurala în legătură cu 

stadiul de implementare al PDL-MVS; 

f) Monitorizarea, evaluarea si controlul retelei; 

g) Pregătirea sesiunilor de informare  si a programelor de instruire pentru membrii retelei; 

h) Organizarea şi stabilirea structurii necesară schimburilor de experientă şi know-how, 

precum şi a evenimentelor cu caracter general şi specific, la nivel local, regional national 

şi UE pentru membrii din spatiul rural, activ implicati în dezvoltarea rurală; 

i) Pregatirea membrilor pentru cooperare inter-teritorială şi trans-natională, analize, 

studii tematice, expertize; 

j) Identificarea şi analiza celor mai bune practici obtinute cu ocazia elaborarii si 

implementarii PDL-MVS, transferabile catre terti şi informare asupra acestora, inclusiv 

diseminarea informatiilor privind rezultatele şi impactul PDL-MVS . 

 Exemple de domenii de acoperit din punct de vedere informational: PNDR, LEADER, 

RNDR,  PAC  UE şi strategiile, planurile nationale de dezvoltare rurală  si retele LEADER 

din tari UE (inovatii, surse de energie regenerabilă, crearea de locuri de muncă în spatiile 

rurale etc.), subiecte orizontale privind egalitatea dintre sexe şi tinerii din spatiile rurale, 

minoritati, aspecte legate de politica de implementare, informatii despre criterii de 

selectare a proiectelor, monitorizare, evaluare, strategii de dezvoltare locală etc.; 

k) Transfer de bune practici şi inovare şi plasarea lor în diferite contexte; 

l) Sprijin de promovare a serviciilor în favoarea fermierilor; 

http://www.gal-valeasambetei.eu/
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m) Informatii privind continutul şi rezultatele realizate de către PAC şi Politicile de 

Dezvoltare Rurală; 

n) Implementarea, managementul şi functionarea RDR-MVS. 

Astfel, misiunea retelei va cuprinde: 

- o componentă strategică – pentru stabilirea principalelor directii de actiune ale retelei 

(colectarea şi difuzarea informatiilor privind programele şi politicile de dezvoltare 

rurală pe plan local; valorificarea superioară a competentelor membri lor; dezvoltarea 

rurală în general); 

- o componentă tehnică - pentru punerea în practică a elementelor strategice (constituirea 

unei baze de date, a unui ghid, a unei sectiuni pe portalul www.gal-valeasambetei.eu, 

organizarea de seminarii pentru o mai bună comunicare şi pentru transparentă;  servicii de 

consultantă direct către beneficiari etc.).  

Compartimentul RDR-MVS va trebui să ducă la îndeplinire activitătile privind functionarea şi 

implementarea RDR-MVS, corelate cu obiectivele stabilite, folosind instrumentele specifice 

RDR-MVS precum şi cele comune cu cele ale RNDR si ale UE, în contextul structurii 

organizatorice şi a planului de actiune prezentate mai sus.  

Planul de actiune va fi într-o continuă adaptare în functie de  nevoile identificate pe toată 

perioada de programare curentă.  

 2.5 ACTIVITĂTILE RDR-MVS 

Activitătile şi metoda animării vor fi definite pe baza obiectivului difuzării şi însuşirii strategiei 

stabilite pentru dezvoltarea locala (PDL-MVS), iar temele lucrărilor vor fi organizate în jurul 

obiectivelor RDR-MVS. Principalele activităti ale RDR-MVS sunt: 

a) Încurajarea activitătilor de studiu şi analiză pentru domeniul de dezvoltare rurală locala; 

b) Sprijin pentru îmbunătătirea eficientei PDL-MVS , luând în considerare evolutia 

contextului şi a prioritătilor tematice/teritoriale prevăzute în masurile PDL-MVS ; 

http://www.gal-valeasambetei.eu/
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c) Sprijin în pregătirea de documente tematice, întărind astfel consensul asupra politicilor 

publice, în vederea îmbunătătirii performantelor RDR-MVS ; 

d) Furnizarea/intermedierea de servicii de formare pentru capacitatea de constructie 

institutională în vederea sprijinirii dezvoltării guvernantei locale in MVS; 

e) Organizarea schimburilor între membrii RDR-MVS si cei ai dezvoltării rurale la nivel 

regional, national, precum şi cu statele membre UE (inclusiv facilitarea unui schimb de 

expertiză şi sprijinirea implementării şi evaluării politicii de dezvoltare rurală); 

f) Sprijin pentru GAL-MVS şi alti posibili membri /parteneriate în vederea implementării 

proiectelor de cooperare intra-natională şi transnatională teritorială; 

g) Furnizarea liniilor directoare privind modul de identificare a bunelor practici şi a 

inovatiilor, catalogarea şi diseminarea acestora; 

h) Importarea bunelor practici şi inovatii prin contacte între membrii RDR-MVS, ai Retelei 

Rurale Nationale şi alte Retele Rurale Europene; 

i) Asistentă tehnică pentru transferul şi implementarea bunelor practici şi a inovatiilor 

având la bază cererile membrilor retelei. 

j) Informarea şi comunicarea privind  programul şi măsurile de dezvoltare rurală --- vezi 

planul de informare si comunicare si reteaua de informare-comunicare-consiliere prin 

Birourile de Informare si Consiliere a Cetatenilor (BICC) din fiecare resedinta de comuna 

k) Furnizarea informatiei privind dezvoltările în spatiile rurale din UE; 

l) Organizarea de întâlniri şi seminarii la nivel MVS pentru cei activ implicati în dezvoltarea 

rurală; 

m) Actiuni de promovare a produselor specifice locale (traditionale, ecologice) certificate 

(expozitii, reclame, publicitate etc.); 

n) Actiuni de promovare şi de încurajare a înfiintării  şi functionării administrative a 

grupurilor de producători, recunoscute în conformitate cu prevederile legislatiei 

nationale în vigoare; 

o) Actiuni de informare şi promovare a activitătilor şi serviciilor turistice (ghiduri turistice, 

pliante cu obiective turistice etc); crearea unui brand al MVS; 
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p) Asigurarea specialistilor si consultantilor care vor colabora permanent pentru RDR-MVS; 

q) Animarea şi coordonarea activitătilor RDR-MVS; 

r) Sprijin pentru monitorizarea fizică, procedurală şi financiară; 

s) Coordonarea Grupurilor de Lucru pe Domenii: Economic, Social, Cutural si Protectia 

Mediului;  

t) Achizitii pentru bunuri (calculatoare, produse IT, mobilier de birou, orice alte lucruri 

legate de structurile RDR-MVS, inclusiv cu prioritate a Retelei de Birouri de Informare si 

Consiliere pentru Cetateni, cite unul in fiecare resedinta de Comuna in colaborare cu 

Primaria si Scoala Generala; 

u) Realizarea paginii web a RDR-MVS pe portalul www.gal-valeasambetei.eu ; 

v) Asigurarea finantarii corespunzatoare pentru participarea la evenimentele RNDR, alte 

altor retele regionale, ale Retelei Rurale Europene, pentru contacte intre membri RDR-

MVS pentru definitivarea Planului de Activitati. 

 

Având în vedere nevoia de o mai mare capacitate de expertiză specifică în acest domeniu, PDL-

MVS  va trebui sa planifice si sa sustina  o permanentă dezvoltare şi mijloacele de furnizare a 

acestui tip de expertiză prin care să asigure capitalizarea, supravegherea şi difuzarea studiilor 

respective către beneficiarii retelei. Datele referitoare la acest aspect vor fi clar identificate şi 

uşor accesibile, iar  actualizarea lor va fi asigurată regulat.  

Beneficiind de serviciile RDR-MVS, prin cooptarea ca membri, serviciile de 

consiliere/consultantă  (publice, private), inclusiv prin reprezentantii acestora din teritoriu, ar 

putea realiza o creştere a competentei serviciilor furnizate (a valorii adăugate a acestora) astfel 

încât acestea să poată oferi sfaturi reale fermierilor (mai ales celor de subzistentă şi semi-

subzistentă) cum ar fi de exemplu utilizarea sprijinului financiar pentru agromediu şi zone 

defavorizate sau pentru diversificarea activitatii lor etc.  

Este foarte important să se asigure că GAL- MVS va fi pregătit pentru rolul sau. Astfel, o 

prioritate va fi   dobindirea de competente specifice pentru consolidarea   capacitătii 

organizationale pentru a sustine dezvoltarea guvernantei locale in MVS.  

http://www.gal-valeasambetei.eu/
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Din analiza chestionarelor adresate „persoanelor resursa” în cadrul conferintelor si atelierelor 

de lucru, reiese faptul că cel mai eficient mijloc de informare şi comunicare  (şi la îndemâna 

celor mai multi membri  rurali) îl reprezintă, la ora actuală, întâlnirile directe şi alte evenimente 

cu scop informativ, schimb de idei şi bune practici (seminarii, conferinte, simpozioane, târguri 

etc.) la nivel local (primării, şcoli, zone turistice etc.). Pe locul doi se propun, mijloacele de 

comunicare indirecta realizate prin materiale informative (pliante, broşuri, ghiduri, afişe etc.) la 

nivel local. Se vor utiliza si spoturi radio şi TV, prin mass-media scrisa, care sa adreseze 

personalizat membri  rurali cum ar fi ferme agricole – în special cele de subzistentă şi semi-

subzistentă, unii proprietari de păduri, ferme comerciale,  grupuri şi minorităti etnice, 

asezaminte cuturale etc. Deşi, extrem de uşor de accesat şi utilizat, internetul, în general, se află 

în preferintele membri lor din administratiile locale si  in ONG-uri.  În acest context, rolul 

membrilor rurali în diseminarea directa a informatiei prin şi în cadrul retelei va trebui să fie tot 

mai accentuat, iar mijloacele folosite de către Compartimentul Animare si Gestiune RDR-MVS  

va trebui să tină cont de aceste aspecte şi să folosească canalele de comunicare 

corespunzatoare. 

De asemenea, Compartimentul va trebui să fie capabil să testeze diverse metode de comunicare 

şi s-o utilizeze pe aceea care se va dovedi a fi mai eficientă.  

În general, fermierii de subzistentă mai putin pregătiti (instruiti) au  respect şi încredere în 

organizatiile care-i reprezintă, în autorităti locale, dar şi în specialişti, ONG-uri, fermieri mari de 

succes, în cei ce demonstrează exemple de bune practici. Un segment destul de important cred 

în liderii de opinie informali sau formali din cadrul comunitătilor de la nivel rural (în functie de 

comunitate, aceştia pot fi primarul sau vice-primarul, învătătorul, preotul, diverşi membri  

privati sau ong-uri). Prin actiunile sale, RDR-MVS trebuie să-şi asume functiile de animare a 

acestor grupuri tinta si GIL-uri implicate în dezvoltarea rurală din MVS, furnizarea asistentei 

tehnice necesară acestora, generând idei noi care altfel nu ar apărea, ajutând la eliminarea 

conflictelor care uneori există în fiecare comunitate, crearea unei culturi de a munci împreună 

pentru scopuri comune şi  crearea unei imagini şi identităti puternice a teritoriului ( inclusiv a 

unui brand). Sloganul nostru in procesul de consultare a cetatenilor in scopul elaborarii PDL-

MVS a fost „ E timpul sa lucram impreuna”, slogan care a aparut pe toate materialele de 
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proiectie video, alaturi de titlul proiectului „Dezvoltare rurala durabila intr-o zona cu vechi 

traditii – Microregiunea Valea Sambetei”. 

Un segment aparte îl constituie ong-urile existente si potentiale (care vor fi create cu ajutorul 

GAL-MVS)  care sa se implice  în dezvoltarea rurală. Din aceeaşi analiză consultativă din 

teritoriu, reiese că acestea au nevoie în primul rând de informare clară şi oportună asupra 

initiativelor de dezvoltare rurală existente la nivel judetean, national şi european referitoare la 

mijloacele de finantare şi cofinantare, modul şi căile de accesare ale acestora. Este nevoie de 

implicarea GAL-MVS si a retelei in asistarea tehnica a acestora in infiintare sau consolidare 

organizationala  pentru a se pune in valoare o adevarata structura activa a societatii civile.  

 2.6 STRUCTURA NECESARĂ FUNCTIONĂRII RDR-MVS 

Există trei entitati de baza care formeaza reteua: 

 Compartimentul Animare si Gestiune RDR-MVS din cadrul GAL-MVS (nodul tehnic si 

managerial central al retelei)  

 Comitetul de Coordonare al RDR-MVS ( componenta a Consiliului de Dezvoltare – 

MVS) 

 Membrii RDR-MVS 

Principalele atributii ale Compartimentului Animare si Gestiune RDR-MVS: 

 Cooperarea cu toti membrii interesati în formarea RDR-MVS; 

 Secretariat pentru Comitetului Comitetul de Coordonare al RDR-MVS; 

 Elaborarea Planului de Activitati; 

 Managementul  curent al RDR-MVS 

În cadrul furnizării serviciilor necesare, pentru realizarea obiectivelor, activitătilor şi a 

implementării Planului de Activitati aferente RDR-MVS, pentru aducerea unei mai mari 

flexibilităti în managementul unor activităti tematice, Compartimentul RDR-MVS care va 

administra reteaua va putea contracta, atunci când este necesar, unele servicii, sau angaja 

experti pe termen scurt  (exemplu, activitatea de instruire etc.). 
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Anexe  

Anexa 0.2-1 

Partenerii din sectorul public din  GAL-MVS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea partenerului 

Statutul partenerului 

(ONG, SRL, 

autoritate publică 

etc.) 

Numele şi 

prenumele 

reprezentantului 

legal al 

partenerului 

1.  Primaria comunei Beclean Autoritate publica (Sector public) Maican Ioan -  Primar 

2.  Primaria comunei Cincu Autoritate publica (Sector public) Tanase Ioan -  Primar 

3.  Primaria comunei Dragus Autoritate publica (Sector public) Sucaciu Gheorghe-  Primar 

4.  Primaria comunei Lisa Autoritate publica (Sector public) Greavu Nicolae -  Primar 

5.  Primaria comunei Sambata  

Sus 

Autoritate publica (Sector public) Andreias Vasile-  Primar 

6.  Primaria comunei Soars Autoritate publica (Sector public) Piticas Ioan -  Primar 

7.  Primaria comunei Ucea Autoritate publica (Sector public) Bacila Marian-  Primar 

8.  Primaria comunei Vistea Autoritate publica (Sector public) Ioani Florin-  Primar 

9.  Primaria comunei Voila Autoritate publica (Sector public) Serban Ovidiu -  Primar 

10.  Consiliul Judetean Brasov  Autoritate publica (Sector public) Pascu Mihai-Lucian 

-   Director Cooperare-Integrare     
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Anexa 0.2-1  

Partenerii organizatii din sectorul privat si societatea civila din  GAL-MVS 

 

Nr. 

crt

. 

Denumirea partenerului 

Statutul partenerului 

(ONG, SRL, 

autoritate publică 

etc.) 

Numele şi 

prenumele 

reprezentantului 

legal al 

partenerului 

11.  Asociatia Codrii Fagarasului   Asociatie de proprietari de paduri (Sector 

privat) 

Roman Iancu Iacob 

-Sef Ocol 

12.  S.C. „Preluarea Prelucrarea 

Comercializarea Cartofului”- Tara 

Fagarasului S.A 

Grup de producatori (SA) 

(Sector privat) 

Sucaciu Cleonic 

-Presedinte 

13.  Asociatia „SOS – Tara Fagarasului” Asociatie ONG (Sector ONG) Grecu Vasile 

-Presedinte 

14.  SC VIORELIA COMIMPEX SRL Societate comerciala 

Sector privat 

Bacila Tatiana 

-Administrator 

15.  SC OLICLADO SRL Societate comerciala 

(Sector privat) 

Bandescu Rodica 

-Asociat 

16.  Asociatia CONTRAFORT PRO Asociatie a minoritatii germane Schuster Carmen 
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KLEINSCENK/CINCSOR (Sector ONG) -Presedinte 

17.  Cooperativa „Dragusuri Societate 

Cooperativa de Consum” 

Cooperativa 

(Sector privat) 

Poparad Vasile 

- - Presedinte 

18.  Centrul Regional pentru Dezvoltarea 

Durabila si Promovarea Turismului “Tara 

Fagarasului” 

Asociatie 

(Sectort ONG) 

Gheorghe Marian 

Dates 

-Secretar 

19.  Centrul de Dezvoltare  

Rurala  Valea Sambetei  

Asociatie 

(Sector ONG) 

Popa Gheorghe 

-Director general 

20.  VOILACOP Societate  

Cooperativa de Consum 

Cooperativa 

(Sector privat) 

Morariu Octavian 

 - Presedinte 

21.  GREAVU CARMEN VERONICA II Societate comerciala 

(Sector privat) 

Greavu Veronica 

-Asociat unic 

22.  DA&CRI INVEST SRL Societate comerciala 

(Sector privat) 

Andreias Ioan Cristian 

Asociat unic 

23.  AGROFASIM SRL Societate comerciala 

(Sector privat) 

Vija Elena Daniela 

Administrator 

24.  VENUS BIOPROD SRL Societate comerciala 

(Sector privat) 

Bucelea Adriana 

Administrator 
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25.  MARIA PALFI II Soc comerciala 

(Sector privat) 

Palfi Maria 

Asociat 

26.  Parohia ortodoxa Rucar, 

Comuna Vistea 

Unitate de cult 

Sector ONG/societate civila 

Goga Silviu 

Preot 

27.  Asociatia Romana de Paletizare – EPAL-RO Asociatie 

(Sector ONG) 

Miklos Iuliu 

Presedinte 

28.  Asociatia   COMITET LOCAL „Operation 

Village Roumaine” - Soars 

Asociatie 

(Sector ONG) 

Patrichi Mihai 

Presedinte 

29.  SC SIMOFARM SRL, 

 Voila 

Societate comerciala 

(Sector privat) 

Esanu Simona 

Asociat/Administrator 

30.  SC ALTEC IRON SRL, Voila Societate comerciala 

(Sector privat) 

Secal Mircea Emilian 

Asociat/Administrator 

31.  SC ALFASERV  

CONSTRUCT SRL 

Societate comerciala 

(Sector privat) 

Greavu Cornel 

Asociat/Administrator 

32.  SC GREAVU COM SRL, 

DRAGUS 

Societate comerciala 

(Sector privat) 

Greavu Monica 

Asociat/Administrator 
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Anexa 0.2-1 

Parteneri GIL-uri (grupuri de persoane fizice din  GAL-MVS)  si persoane fizice 

Nr. 

crt. 

Denumirea GIL - 

Grup Initiativa Locala 
Statut grup 

Numele şi 

prenumele pers. fizice/ 

reprezentantului 

partenerului 

 

Asociatiile care vor fi 

infiintate de catre GIL-

uri 

33.  GIL Directori scoli 

generale 

Grup persoane fara personalitate 

juridica – grup profesional (Sector ONG) 

Grama Ioan  

-Reprezentant 

1.Asociatia Directorilor de 

scoala generala 

34.  GIL Secretari Primarie  Grup persoane fara personalitate 

juridica – grup profesional (Sector ONG) 

Rusu Claudiu-Adrian 

-Reprezentant 

2.Asociatia Secretarilor de 

primarie 

35.  GIL Tineri Grup persoane fara personalitate 

juridica – grup social (Sector ONG) 

Andreias  Cristian 

-Reprezentant 

3.Asociatia Tinerilor 

36.  GIL Profesori  scoli 

generale  

Grup persoane fara personalitate 

juridica – grup profesional (Sector ONG) 

Sebesan Marioara 

-Reprezentant 

4.Asociatia   Profesori  

scoli generale 

37.  GIL Medici familie Grup persoane fara personalitate 

juridica – grup profesional (Sector ONG) 

Rusu Gabriela 

-Reprezentant 

5.Asociatia Medici de 

familie 

38.  GIL IMM-uri Grup persoane fara personalitate 

juridica – grup profesional (Sector ONG) 

Fuciu Adrian 

-Reprezentant 

6.Asociatia IMM-uri 

39.  GIL Fermieri Grup persoane fara personalitate Poparad Liviu-Ioan 7.Asociatia Fermierilor 
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juridica – grup profesional (Sector ONG) -Reprezentant 8.Asociatia fermelor 

comerciale 

9.Asociatia fermelor 

didactice 

 

40.  GIL Pensiuni turistice Grup persoane fara personalitate 

juridica – grup profesional (Sector ONG) 

Andreias Ioan 

-Reprezentant 

10.Asociatia Pensiuni 

turistice 

41.  GIL Preoti Grup persoane fara personalitate 

juridica – grup profesional (Sector ONG) 

Pandrea Victor 

-Reprezentant 

11.Asociatia Preotilor 

ortodocsi 

42.  GIL Persoane cu  nevoi 

speciale 

Grup persoane fara personalitate 

juridica – grup social (Sector ONG) 

Tanase Sorin 

-Reprezentant 

12.Asociatia  Persoane cu  

nevoi speciale 

43.  GIL Medici veterinari Grup persoane fara personalitate 

juridica – grup profesional (Sector ONG) 

Bobes Lucica 

-Reprezentant 

13.Asociatia  Medici 

veterinari 

44.  GIL Manageri Proiecte  Grup persoane fara personalitate 

juridica – grup profesional (Sector ONG) 

Greavu George 

-Reprezentant 

14.Asociatia  Manageri 

Proiecte 

45.  GIL Minoritati romi Grup persoane fara personalitate 

juridica – grup social (Sector ONG) 

Hapa Nicolae 

-Reprezentant 

15.Asociatia  Minoritati 

romi 

46.  GIL Femei  Grup persoane fara personalitate 

juridica – grup social (Sector ONG) 

Popa Victoria 

-Reprezentant 

16.Asociatia Femei 

47.  GIL Mestesuguri Grup persoane fara personalitate Lungociu Angelica 17.Asociatia/Cooperativa  
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Traditionale  juridica – grup profesional (Sector ONG) -Reprezentant Mestesuguri Traditionale 

48.  GIL Responsabili sociali   Grup persoane fara personalitate 

juridica – grup profesional (Sector ONG) 

Petrascu Lucia 

-Reprezentant 

18.Asociatia Responsabili 

sociali  

 19.Asociatia Centrelor 

Sociale  

49.  GIL Acvacultura  Grup persoane fara personalitate 

juridica – grup profesional (Sector ONG) 

Bica Alexandru-Ovidiu 

-Reprezentant 

20.Asociatia/Cooperativa 

Acvacultura (implicare in 

turism) 

50.  GIL Consultanti MVS  Grup persoane fara personalitate 

juridica – grup profesional (Sector ONG) 

Popa Magdalena 

-Reprezentant 

21.Asociatia  Consultanti 

MVS 

51.  GIL Silvicultori Grup persoane fara personalitate 

juridica – grup profesional (Sector ONG) 

Strait Emanuel-George 

-Reprezentant 

22.Asociatia Silvicultori 

52.  GIL – Responsabili 

culturali 

Grup de persoane fara personalitate 

juridica (profesional) 

Sector ONG/societate civila 

Druga Monica 

Reprezentant 

23.Asociatia  Responsabili 

culturali 

24.Asociatia Centrelor 

Culturale 

53.  Ansamblul folcloric 

“Mugurii Dragusului” 

Asociatie fara pesonalitate juridica 

(Sector ONG) 

Fogoros Ramona  

54.  Ansamblul folcloric  

Junii Becleanului 

Grup de persoane fara persona-litate 

juridica (profesional) 

Jiga Alexandra 

Reprezentant 
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Sector ONG/societate civila 

55.  Popa Gheorghe Membru fondator al  GIL2006 si GAL-

MVS  (Sector ONG) 

Popa Gheorghe 

-Reprezentant 

 

56.  Croitoru Ioan Membru fondator al  GIL2006 si GAL-

MVS  (Sector ONG) 

Croitoru Ioan  

-Reprezentant 

 

57.  Sucaciu Cleonic Membru fondator al  GIL2006 si GAL-

MVS (Sector ONG) 

Sucaciu Cleonic 

-Reprezentant 

 

58.  Vija Ioan Membru fondator al  GIL2006  si GAL-

MVS (Sector ONG) 

Vija Ioan 

-Reprezentant 
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Anexa 0.2-2  

                                                          Acord de parteneriat privind participarea la procesul de selecţie a GAL              ( Formular G2 ) 

Subsemnaţii: 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea partenerului 

Statutul partenerului 

(ONG, SRL, 

autoritate publică 

etc.) 

Numele şi 

prenumele 

reprezentantului 

legal al 

partenerului 

Semnătura şi 

ştampila 

reprezentantului 

legal 

59.  Primaria comunei Beclean Autoritate publica (Sector public) Maican Ioan 

 -  Primar 

 

60.  Primaria comunei Cincu Autoritate publica (Sector public) Tanase Ioan 

 -  Primar 

 

61.  Primaria comunei Dragus Autoritate publica (Sector public) Sucaciu Gheorghe 

-  Primar 

 

62.  Primaria comunei Lisa Autoritate publica (Sector public) Greavu Nicolae 

 -  Primar 

 

63.  Primaria comunei Sambata  

Sus 

Autoritate publica (Sector public) Andreias Vasile 

-  Primar 

 

64.  Primaria comunei Soars Autoritate publica (Sector public) Piticas Ioan -  Primar  
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65.  Primaria comunei Ucea Autoritate publica (Sector public) Bacila Marian 

-  Primar 

 

66.  Primaria comunei Vistea Autoritate publica (Sector public) Ioani Florin 

-  Primar 

 

67.  Primaria comunei Voila Autoritate publica (Sector public) Serban Ovidiu 

 -  Primar 

 

68.  Asociatia Romana de 

Paletizare – EPAL-RO 

Asociatie 

(Sector ONG) 

Miklos Iuliu 

Presedinte 

 

69.  Centrul de Dezvoltare 

Rurala - Valea Sambetei  

Asociatie 

(Sector ONG) 

Popa Gheorghe 

-Director general 

 

70.  VOILACOP Societate  

Cooperativa de Consum 

Cooperativa 

(Sector privat) 

Morariu Octavian 

 - Presedinte 

 

71.  GREAVU CARMEN 

VERONICA II 

Societate comerciala 

(Sector privat) 

Greavu Veronica 

-Asociat unic 

 

72.  DA&CRI INVEST SRL Societate comerciala 

(Sector privat) 

Andreias Ioan Cristian 

Asociat unic 

 

73.  AGROFASIM SRL Societate comerciala 

(Sector privat) 

Vija Elena Daniela 

Administrator 

 

74.  VENUS BIOPROD SRL Societate comerciala 

(Sector privat) 

Bucelea Adriana 

Administrator 
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75.  MARIA PALFI II Societate comerciala 

(Sector privat) 

Palfi Maria 

Asociat 

 

76.  Comitet Local Asociatia 

„Operation Village 

Roumaine” - Soars 

Asociatie 

(Sector ONG) 

Patrichi Mihai 

Presedinte 

 

77.  Consiliul Judetean Brasov  Autoritate publica (Sector public) Pascu Mihai-Lucian 

-   Director Cooperare-Integrare     

 

78.  Asociatia Codrii 

Fagarasului   

Asociatie de proprietari de 

paduri (Sector privat) 

Roman Iancu Iacob 

-Sef Ocol 

 

79.  S.C. „Preluarea Prelucrarea 

Comercializarea 

Cartofului”- Tara 

Fagarasului S.A 

Grup de producatori (SA) 

(Sector privat) 

Sucaciu Cleonic 

-Presedinte 

 

80.  Asociatia „SOS – Tara 

Fagarasului” 

Asociatie ONG (Sector ONG) Grecu Vasile 

-Presedinte 

 

81.  Grup Initiativa Locala – GIL 

Directori scoli gen.  

Grup persoane fara personalitate 

juridica – grup profesional 

(Sector ONG) 

Grama Ioan  

-Reprezentant 

 

82.  GIL Secretari Primarie  Grup persoane fara personalitate 

juridica – grup profesional 

Rusu Claudiu-Adrian 

-Reprezentant 
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(Sector ONG) 

83.  GIL Tineri Grup persoane fara personalitate 

juridica – grup social (Sector 

ONG) 

Andreias  Cristian 

-Reprezentant 

 

84.  GIL Profesori  scoli 

generale  

Grup persoane fara personalitate 

juridica – grup profesional 

(Sector ONG) 

Sebesan Marioara 

-Reprezentant 

 

85.  GIL Medici familie Grup persoane fara personalitate 

juridica – grup profesional 

(Sector ONG) 

Rusu Gabriela 

-Reprezentant 

 

86.  GIL IMM-uri Grup persoane fara personalitate 

juridica – grup profesional 

(Sector ONG) 

Fuciu Adrian 

-Reprezentant 

 

87.  GIL Fermieri Grup persoane fara personalitate 

juridica – grup profesional 

(Sector ONG) 

Poparad Liviu-Ioan 

-Reprezentant 

 

88.  GIL Pensiuni turistice Grup persoane fara personalitate 

juridica – grup profesional 

(Sector ONG) 

Andreias Ioan 

-Reprezentant 

 

89.  GIL Preoti Grup persoane fara personalitate Pandrea Victor  
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juridica – grup profesional 

(Sector ONG) 

-Reprezentant 

90.  GIL Pers. nevoi speciale Grup persoane fara personalitate 

juridica – grup social (Sector 

ONG) 

Tanase Sorin 

-Reprezentant 

 

91.  GIL Medici veterinari Grup persoane fara personalitate 

juridica – grup profesional 

(Sector ONG) 

Bobes Lucica 

-Reprezentant 

 

92.  GIL Manageri Proiecte  Grup persoane fara personalitate 

juridica – grup profesional 

(Sector ONG) 

Greavu George 

-Reprezentant 

 

93.  GIL Minoritati romi Grup persoane fara personalitate 

juridica – grup social (Sector 

ONG) 

Hapa Nicolae 

-Reprezentant 

 

94.  GIL Femei  Grup persoane fara personalitate 

juridica – grup social (Sector 

ONG) 

Popa Victoria 

-Reprezentant 

 

95.  GIL Mestesuguri 

Traditionale  

Grup persoane fara personalitate 

juridica – grup profesional 

(Sector ONG) 

Lungociu Angelica 

-Reprezentant 
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96.  GIL Responsabili sociali   Grup persoane fara personalitate 

juridica – grup profesional 

(Sector ONG) 

Petrascu Lucia 

-Reprezentant 

 

97.  GIL Acvacultura  Grup persoane fara personalitate 

juridica – grup profesional 

(Sector ONG) 

Bica Alexandru-Ovidiu 

-Reprezentant 

 

98.  GIL Consultanti MVS  Grup persoane fara personalitate 

juridica – grup profesional 

(Sector ONG) 

Popa Magdalena 

-Reprezentant 

 

99.  GIL Silvicultori Grup persoane fara personalitate 

juridica – grup profesional 

(Sector ONG) 

Strait Emanuel-George 

-Reprezentant 

 

100.  Popa Gheorghe Membru fondator al  GIL2006 si 

GAL-MVS  (Sector ONG) 

Popa Gheorghe 

-Reprezentant 

 

101.  Croitoru Ioan Membru fondator al  GIL2006 si 

GAL-MVS  (Sector ONG) 

Croitoru Ioan  

-Reprezentant 

 

102.  Sucaciu Cleonic Membru fondator al  GIL2006 si 

GAL-MVS (Sector ONG) 

Sucaciu Cleonic 

-Reprezentant 

 

103.  Vija Ioan Membru fondator al  GIL2006  si 

GAL-MVS (Sector ONG) 

Vija Ioan 

-Reprezentant 
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104.  SC VIORELIA COMIMPEX 

SRL 

Societate comerciala 

Sector privat 

Bacila Tatiana 

-Administrator 

 

105.  SC OLICLADO SRL Societate comerciala 

(Sector privat) 

Bandescu Rodica 

-Asociat 

 

106.  Asociatia CONTRAFORT 

PRO 

KLEINSCENK/CINCSOR 

Asociatie a minoritatii germane 

(Sector ONG) 

Schuster Carmen 

-Presedinte 

 

107.  Cooperativa „Dragusuri 

Societate Cooperativa de 

Consum” 

Cooperativa 

(Sector privat) 

Poparad Vasile 

- - Presedinte 

 

108.  Centrul Regional pentru 

Dezvoltarea Durabila si 

Promovarea Turismului 

“Tara Fagarasului” 

Asociatie 

(Sectort ONG) 

Gheorghe Marian Dates   

-Secretar 

 

109.  Ansamblul folcloric 

“Mugurii Dragusului” 

Asociatie fara pesonalitate 

juridica 

(Sector ONG) 

Fogoros Ramona  

110.  GIL – Responsabili culturali Grup de persoane fara persona-

litate juridica (profesional) 

Sector ONG/societate civila 

Druga Monica 

Reprezentant 
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Suntem de acord cu parteneriatul alcătuit din partenerii enumeraţi în tabelul de mai sus, sa participe la procesul de selecţie a 

Grupurilor de Acţiune Locală (GAL) organizat de către Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 

2007 – 2013 în 20.04.2012. 

Declaram ca ne este cunoscut faptul ca in situația selectării dacă nu vom prezenta DGDR AM PNDR, in termenul stabilit prin ghidul 

solicitantului pentru selecția GAL la care am participat, documentele solicitate, vom fi excluși de la finanțare 

 

 

111.  Ansamblul folcloric  

Junii Becleanului 

Grup de persoane fara persona-

litate juridica (profesional) 

Sector ONG/societate civila 

Jiga Alexandra 

Reprezentant 

 

112.  Parohia ortodoxa Rucar, 

Comuna Vistea 

Unitate de cult 

Sector ONG/societate civila 

Goga Silviu 

Preot 

 

113.  SC SIMOFARM SRL, 

 Voila  

Societate comerciala 

(Sector privat) 

Esanu Simona 

Asociat/Administrator 

 

114.  SC ALTEC IRON SRL, Voila Societate comerciala 

(Sector privat) 

Secal Mircea Emilian 

Asociat/Administrator 

 

115.  SC ALFASERV  

CONSTRUCT SRL 

Societate comerciala 

(Sector privat) 

Greavu Cornel 

Asociat/Administrator 

 

116.  SC GREAVU COM SRL, 

DRAGUS 

Societate comerciala 

(Sector privat) 

Greavu Monica 

Asociat/Administrator 
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Declaratie-angajament 

  

Partenerii desemneaza  pe dl Popa Gheorghe ca reprezentant legal al parteneriatului si au decis sa cofinanteze 

cheltuielile de functionare ale GAL-MVS pina la rambursarea acestora, ori de cite ori este necesar. 

 

 

Reprezentant legal desemnat al parteneriatului: 

 

Data: 29 martie 2012 

 

POPA GHEORGHE, 

 

Presedinte GAL-MVS 

 

Semnătura: 

 

Ştampila: 
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