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PARTEA A II-A: ANALIZA SWOT 
 

Stabilirea nevoilor de dezvoltare a teritoriului Sud-Vest Satu Mare, respectiv determinarea cadrului 

strategic, s-a realizat prin aplicarea mai multor metode respectiv: analiza SWOT şi alcătuirea 

arborelui problemelor şi arborelui obiectivelor. Pe lângă aceste metode de cercetare au fost 

organizate ateliere de lucru cu actorii locali din teritoriu în cadrul câreia a fost folosit metoda 

participativă: - identificarea problemelor teritoriului, intervievarea actorilor locali şi bursa de idei de 

proiecte de dezvoltare. 

Analiza SWOT rezumă evaluarea situaţiei curente pe domeniile din primul capitol, iar pe baza 

celor prezentate precedent stabileşte care sunt punctele forte (Strenght) şi punctele slabe 

(Weaknesses), indicând în continuare oportunităţile de dezvoltare (Opportunities) şi ameninţările 

(Threats) care ar putea să le împiedice. Punctele forte sunt resursele interne ale teritoriului care 

constituie punctul de plecare în realizarea planurilor de dezvoltare. Punctele slabe însumează 

carenţele ce trebuiesc remediate atât în faza de planificare, cât şi în faza de implementare. 

Oportunităţile cuprind planuri concrete de dezvoltare – prin care punctele tari pot fi perfecţionate, 

problemele actuale eradicate, sau cel puţin diminuate –, iar ameninţările reprezintă factorii de risc şi 

consecinţele la care ne putem aştepta, dacă nu se depune niciun efort în vederea menţinerii 

punctelor forte curente.  

Analiza SWOT cuprinde patru domenii fundamentale ale teritoriului Sud-Vest Satu Mare: teritoriul, 

populaţia, activităţi economice şi organizarea socială şi instituţională. 
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A. ANALIZA SWOT – TERITORIUL 

 

PUNCTE TARI 

Accesibilitate - izolare 

 Distanţa redusă faţă de centrele 

polarizatoare de rang superior (Satu 

Mare - 60 km, Oradea - 85 km, Zalău 

50 km)   

 Accesibilitatea bună a regiunii fiind 

străbătut de drumurile naţionale: DN 

1F, DN 19 

 Aproprierea graniţei cu Ungaria 

favorabilă în contextul dezvoltării 

relaţiilor interteritoriale transfrontaliere 

 Accesibilitate cu 2 căi feroviare care 

facilitaeză accesul cu judeţul Sălaj şi 

judeţul Bihor  

Infrastructură 

 Distanţe relativ mici între localităţile 

din teritoriu, existenţa drumurilor de 

legătură între localităţile învecinate 

 Marile asociaţii agricole dispun de o 

infrastructură dezvoltată pentru 

agricultură 

Geografie 

 Predominarea reliefului de câmpie 

(83,5% din suprafaţa teritoriului) 

exprimă favorabilitatea exploatării 

agricole a terenului 

PUNCTE SLABE 

Accesibilitate – izolare 

 Lipsa transportului în comun 

 Infrastructură rutieră precară 

 Numărul mic de pasageri pe cele două 

căi ferate 

 Lipsa drumurilor de bicicletă 

Infrastructură 

 Infrastructură edilitară deficitară 

 Mici agricultori nu dispun de 

infrastructura adecvată pentru activităţile 

agricole 

 Drumurile de legătură între unele 

localităţi sunt degradate 

Geografie 

 Valorificarea ineficientă a sectorului 

silvic 

 Valorificarea insuficientă a apelor 

termale 

 Existenţa zonelor necultivate (3,2%) 

Deservire 

 În domeniul învăţământului şi a 

serviciilor medicale serviciile publice, 

de sănătate se concentrează în cele două 

centre urbane din apropierea regiunii 

(Carei şi Tăşnad) 
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 Existenţa unor soluri profunde, cu grad 

ridicat de fertilitate, care reflectă 

potenţialul agrar ridicat al regiunii 

 Prezenţa unor acvifere termale cu 

atribute curative şi de agrement 

importante 

 Prezenţa unei zone împădurite cu 

funcţia de protecţie peisagistică dar şi 

cu atribute atractive sub aspectul 

turismului cinegetic 

 Suprafaţa ridicată a păşunilor în 

teritoriu - 10444,41 ha. 

 Teren fertil pentru pomicultură 

 Condiţii climatice favorabile pentru 

agricultură, terenuri agricole extinse 

78152 ha.  

Deservire 

 Zona rurală a teritoriului deserveşte 

direct cele 2 centre urbane (Tăşnad, 

Carei) cu produse agricole 

 Teritoriul are capacitatea de a se 

deservi pe sine însuşi din punct de 

vedere economic şi medico social 

 Din punct de vedere  a serviciilor 

turistice oraşul Tăşnad deserveşte 

teritoriul 

Mediu  

 Prezenţa unui număr mare de arii 

Mediu 

 Nu este rezolvată colectararea selectivă 

a deşeurilor 

 Deşeurile agricole nu sunt reciclate 

 Lipsa implementării unor programe de 

protecţie a mediului 

 Neconştientizarea opiniei publice 

asupra protecţiei mediului 

 Gestionarea necoresponzătoare a 

pădurilor 

 Lipsa unor acţiuni de valorificare şi 

protejare a ariilor protejate  

 Lacurile nu sunt adaptate la condiţiile 

de mediu şi nu sunt exploatate în mod 

corespunzător pentru practicarea 

pescuitului 

Centre de interes 

 Distanţa mare faţă de centrele de interes 

din punct de vedere educaţional 

Oradea, Cluj Napoca, Debrecen 

Patrimoniu 

 Starea degradată a monumentelor 

istorice 

 Lipsă de fonduri pentru restaurarea 

monumentelor istorice 

 Marketing ineficient-inexistent pentru 

promovarea monumentelor, caselor 

memoriale, muzeelor 
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protejate (58 ha) 

 Fondul forestier deţine o pondere de 

45,7% din teritoriu 

 Structuri peisagistice complexe, cu 

mare valoare ecoproductivă 

 Acumulări freatice importante în 

structurile de tip piemontan cu 

repercusiuni favorabile în alimentarea 

cu apă 

 Existenţa unui număr mare de lacuri 

(artificiale şi naturale) 

Centre de interes 

 Centre de interes educaţional Tăşnad şi 

Carei 

 Centru de interes turistic reprezentat de 

Tăşnad, fiind un centru turistic balnear 

 Patru centre de interes (Satu Mare, 

Carei, Valea lui Mihai, Foieni) din 

punct de vedere al ocupării forţei de 

muncă 

Patrimoniu 

 Existenţa a 61 de monumente istorice 

 Existenţa a trei case memoriale: poetul 

Ady Endre, pictorul Aurel Pop, şi 

poetul Kolcsey Ferenc 

 4 muzee/colecţii muzeale în: Tăşnad, 

Petreşti, Pişcolt şi Căuaş 

 Existenţa căminelor culturale aproape 

Cultură 

 Număr descrescător de oameni în 

grupurile de dans şi de cântec 

 Lipsa marketingului din privința 

manifestaţiilor tradiţionale, din privința 

„zilei staului” 

 Manifestaţiile tradiţionale, 

evenimentele locale sunt limitate la 

nivelul localităţii fără a avea caracter 

regional   

 Număr restrâns de evenimente în 

căminele culturale 

 Lipsa de interes a oamenilor faţă de 

evenimente culturale 

 Nepromovarea monumentelor, caselor 

memoriale, a muzeelor 
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în fiecare localitate, iar majoritatea 

acestora au fost renovate şi se află în 

stare bună 

Cultură 

 Existenţa diversităţii culturale 

(Română, maghiară, şvabă, rromă) 

 Rezistenţa în timp a grupurilor de dans 

şi a muzicii tradiţionale 

 Păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor 

populare (grupuri de dans, muzică, 

tradiţii svăbeşti, gastronomie 

tradiţională) 

 Organizarea „zilei satului”  în aproape 

fiecare localitate  

 Existenţa manifestărilor tradiţionale: 

ex. Începutul Chislegilor, Călcatul 

cânepii, Pomul de mai, Festivalul 

berzei, Parada crescătorilor de cai şi a 

posesorilor de atelaje, balul strugurilor, 

balul recoltei 

 Organizarea de evenimente religioase 

tradiţionale (pelerinaj) 

POSIBILITĂŢI 

 Creşterea numărului de turişti în 

teritoriu 

 Creşterea mobilităţii interteritoriale 

 Creşterea suprafaţelor forestiere prin 

împădurire 

AMENINŢĂRI 

 Crearea drumului expres de circulaţie 

rapidă,  a autostrăzii facilitează ca 

traficul de tranzit să treacă pe lângă 

regiune 

 Degradarea ariilor protejate 
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 Implementarea plăţilor Natura 2000 

 Conştientizarea ecologică a populaţiei 

 Adaptarea fermelor la standardele de 

mediu 

 Creşterea valorii adăugate a sectorului 

silvic 

 Creşterea gradului de diversificare a 

agriculturii 

 Creşterea ponderii utilizării energiei 

regenerabile 

 Valorificarea sprijinului financiar oferit 

prin PNDR pentru protecţia mediului 

 Defrişarea pădurilor 

 Poluarea excesivă a mediului 

 Calamităţile naturale 

 Schimbări climatice 

 Degradarea excesivă a monumentelor 

istorice 

 Dispariţia tradiţiilor 
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B.  ANALIZA SWOT – POPULAŢIA 

 

PUNCTE TARI 

Demografie 

 Dinamica de creştere a populaţiei este 

pozitivă în trei localităţi din 

teritoriul(Căpleni, Ciumeşti, Urziceni) 

 Densitatea populaţiei este peste media 

naţională în trei localităţi (Cămin, Căpleni, 

Tăşnad) 

 Structura etnică diversificată 

 Ponderea femeilor (51,7 %) mai mare 

decât a bărbaţilor 

 În majoritatea comunelor din teritoriu între 

anii 2007-2008 sau înregistrat uşoare 

creşteri din privinţa numărului naşterilor 

Populaţia activă 

 populaţia ocupată echilibrat în cele trei 

sectoare economice  

 în perioada 2002-2009 s-a înregistrat o 

uşoră  creştere din privinţa salariaţilor  

Nivel de instruire 

 existenţa populaţiei cu studii superioare 

 existenţa persoanelor calificate în anumite 

domenii – prelucrarea lemnului, brutari, 

coafor – frizeri 

Cunoştinţe şi competenţe specifice a 

teritoriului 

PUNCTE SLABE 

Demografie 

 Pe teritoriul în general densitatea 

populaţiei  (45,10 loc/mp,) , este sub 

media naţională (90 loc/mp) 

 Scăderea ratei natalităţii 

 Balanţa negativă a migraţiei (migrare în 

străinătate, în zone mai dezvoltate – 

Carei, Satu Mare ) 

Populaţia activă 

 scăderea ratei populaţiei active 

 creşterea populaţiei fără ocupaţie 

Îmbătrânire 

 Populaţia teritoriului este în descreştere 

între anii 2004-2008 numărul 

locuitorilor a scăzut cu 2,66% 

Nivel de instruire 

 migraţia populaţiei cu studii superioare 

 nu există programe coerente de 

calificare şi recalificare a forţei de 

muncă 

 majoritatea agricultorilor nu sunt 

calificaţi  

Cunoştinţe şi competenţe specifice a 

teritoriului 

 Specializările nu corespund cu cerinţele 
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 existenţa meşteşugurilor tradiţionale – 

împlătire de coşuri, preşuri, mături, fierari, 

tâmplari, oieri,  

 romii sunt intergraţi în oarecare măsură în 

societate prin practicarea meşteşugurilor  

tradiţionale 

 existenţa profesioniştilor în viticultură 

pieţei - populaţie specializată în mare 

măsură în prelucrarea lemnului 

 

 

POSIBILITĂŢI AMENINŢĂRI 

 integrarea grupurilor etnice defavorizate în 

societate  

 programe de dezvoltare a spiritului 

antreprenorial 

 programe de perfecţionare în domeniul 

agricol 

 programe de recalificare a adulţilor 

 creşterea numărului de locuri de muncă 

 Valorificarea sprijinului financiar oferit 

prin PNDR pentru formare profesională 

informare şi difuzare de cunoştiinţe 

 Valorificarea fondurilor europene pentru 

dezvoltarea resurselor umane 

 intensificarea tendinţelor de emigrare 

 migrarea tinerilor cu studii superioare  

 îmbătrânire demografică 

 legistlaţia actuală a României în 

privinţa protejării tinerilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

Teritoriu Sud-Vest Satu Mare 

 

 

 

 

C. ANALIZA SWOT – ACTIVITĂŢI ECONOMICE 

 

PUNCTE TARI 

Sectorul primar 

 Datorită caracteristicilor geografice şi 

climatice se manifestă elemente de 

favorabilitate ridicată pentru culturi 

cum ar fi cele de orz, porumb, floarea-

soarelui, sfeclă de zahăr, cânepă, 

lucernă, trifoi, cartofi, pomi fructiferi, 

viţă-de-vie 

 Terenurile agricole deţin peste 80% din 

fondul funciar, constituindu-se aşadar o 

resursă de primă importanţă pentru 

economia locală 

 Existenţa unităţilor administrative 

teritoriale cu peste 1.000 de ha. teren 

forestier - Foieni,Tăşnad, Cehal şi 

Sanislău, cu peste 1000 ha, în timp ce 

valoarea maximă este înregistrată în 

comuna Săcăşeni, cu 3671 ha. 

 Terenurile arabile deţin la nivelul 

teritoriului analizat peste 75% din 

terenurile agricole, 

 Suprafeţele de păşuni şi fâneţe au o 

bună reprezentare în comunele Cehal, 

Căuaş şi Santău 

 Existenţa unei baze furajere 

corespunzătoare cantitativ  pentru 

creşterea animalelor 

PUNCTE SLABE 

Sectorul primar 

 Supraparcelarea terenurilor agricole 

 Gradul redus de asociere a fermierilor 

 Suprafeţele pomi-viticole prezintă în 

prezent un fond redus cantitativ  

 Efectivele de animale prezintă o 

repartizare inegală în teritoriu. 

 Agricultura prea puţin diversificată din 

cele peste 47000 ha de teren arabil, cea 

mai mare parte este utilizată pentru 

cultura cerealelor (73%), urmate de 

plantele tehnice (15%) şi culturi 

furajere (8%).  

 Lipsa depozitelor, uscătoriilor, 

camerelor frigorifice, centrelor de 

colectare pentru produse agricole  

 Număr redus de ferme de profil 

zootehnic 

 Numărul familiilor de albine este relativ 

mic 

 Lipsa forţei de muncă calificate în 

domeniul agricol 

 Gradul redus de tehnologizare în 

domeniul agriculturii 

 Agenţi economici de dimensiuni mici 
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 Apicultura beneficiază de condiţii de 

favorabilitate ridicată datorită 

caracteristicilor climatice şi a celor 

legate de flora meliferă 

 Viticultura beneficiază de condiţii 

geografice şi climatice favorabile 

 Aeralul câmpiilor înalte dunificate sunt 

caracterizate de elemente de 

favorabilitate pentru pomicultură şi 

plante medicinale  

 Existenţa a marilor asociaţii agricole 

 Infrastructură destul de dezvoltată a 

marilor asociaţii agricole care au 

obţinut finanţare din fonduri europene 

Sectorul secundar 

 Tendinţa de specializare pe prelucrarea 

lemnului  

 Un număr de 19 produse alimentare 

tradiţionale atestate 

 Un număr mare de agenţi economici în 

industria alimentară  

Sectorul terţiar 

Servicii 

 Existenţa meșteșugurilor tradiţionale 

Turism 

 Băile balneare din Tăşnad 

 Resurse forestiere 

 Valorificarea insuficientă a 

potenţialului melifer 

 Negestionarea corespunzătoare a 

deşeurilor agricole 

 Nivelul scăzut al transferului între 

generaţii în domeniul agriculturii 

 Numărul scăzut al tinerilor fermieri 

 Număr foarte scăzut a grupurilor de 

producători 

 Lispa unui centru logistic pentru 

valorificare produselor agricole 

 Nivel scăzut de conformitate cu 

normele UE 

 Număr ridicat de ferme de subzistenţă 

sau semi-subzistenţă neperformante 

Sectorul secundar 

 Utilizarea insuficientă a resurselor 

locale 

 Neprelucrarea produselor agricole 

existente 

 Număr scăzut a unităţilor de producţie 

 Slaba specializare pe sectoare 

productive 

 Lipsa pieţei de desfacere pentru 

produsele tradiționale 

 Slaba reconversie profesională spre 

domenii economice viabile 
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 Lacuri de pescuit 

 Existenţa a 61 de monumente istorice 

 Existenţa a trei case memoriale: poetul 

Ady Endre, pictorul Aurel Pop, şi 

poetul Kolcsey Ferenc 

 4 muzee/colecţii muzeale în: Tăşnad, 

Petreşti, Pişcolt şi Căuaş 

 Vestigii arheologice regăsite pe 

teritoriul comunelor Cehal şi Săcăşeni 

 Elemente arhitecturale rurale 

tradiţionale svăbesc ect. 

 Elemente etno-folclorice: muzică, dans 

popular,  

 Existenţa practicării turismului rural în 

unele localităţi 

 Existenţa drumului vinului în teritoriul 

 

Sectorul terţiar 

Servicii 

 Sectorul serviciilor slab dezvoltat la 

nivelul teritoriului 

 Număr scăzut de meșteșugari 

 Lipsa pieţei de desfacere pentru 

produsele tradiţionale şi pentru 

produsele agricole  

 Nevalorificarea produselor (agricole; 

tradiţionale) pe plan local 

Turism 

 Potenţialul balnear turistic datorat 

apelor termale din regiune nu este 

valorificat în mod corespunzător 

 Amenajarea deficitară (dimensional şi 

calitativ) a bazinelor cu apă termală; 

 Sezonalitate limitată (mai – octombrie); 

 Slaba diversificare a activităţilor de 

recreere asociate ştrandurilor termale; 

 Standarde scăzute ale serviciilor 

balneare şi urbane; 

 Corelare inexistentă/ineficientă cu alte 

forme de turism din zonă (turism rural, 

turism vinicol, turism pentru vânătoare 

şi pescuit, turism cultural etc.); 

 Agroturism slab dezvoltat 

 Inexistenţa pachetelor turistice 
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 Lipsa unei baze de date turistice în 

regiune (pensiuni, posibilităţi de cazare, 

monumente etc.) 

 Nepromovarea obiectivelor turistice 

 Structuri de primire turistică 

modernizate în mică măsură 

 Lipsa reţelei de marketing turistic 

 Lipsa birourilor de informare turistică 

OPORTUNITĂŢI 

 Modernizarea şi deschiderea spre piaţă 

a fermelor de subzistenţă şi semi 

subzistenţă 

 Restructurarea şi diversificarea 

agriculturii 

 Prioritatea UE de utilizare a energiei 

din surse regenerabile 

 Programe de sprijinire a înfiinţării de 

grupuri de producători 

 Creşterea investiţiilor străine în teritoriu 

 Introducerea serviciilor de consultanţă 

agricolă 

 Dezvoltarea produselor tradiţionale şi 

ecologice 

 Dezvoltarea şi promovarea activităţilor 

meşterşugăreşti 

 Dezvoltarea sectorului serviciilor 

 Valorificarea sprijinului financiar oferit 

AMENINŢĂRI 

 Schimbări climatice 

 Calamităţi naturale 

 Creşterea ponderi produselor agricole 

din import pe piaţa de desfacere din 

regiune 

 Micii agricultori nu fac faţă concurenţei 

acerbe venite din partea pieţei unice şi a 

marilor asociaţii agricole 

 Lipsa de investiţii 

 Puterea de cumpărare redusă a 

locuitorilor din mediul rural 

 Descreşterea interesului turiştilor faţă 

de turismul balnear 

 Îmbătrânirea populaţiei active în 

agricultură, inexistenţa transferului 

între generaţii 

 Exploatarea excesivă a suprafețelor 

forestiere (tăierea ilegală de lemne) 

 Impunerea noilor norme sanitare care 
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prin PNDR pentru crearea şi 

dezvoltarea de microintreprinderi 

 Valorificarea sprijinului financiar oferit 

prin PNDR pentru dezvoltarea 

turismului 

 Valorificarea sprijinului financiar oferit 

prin PNDR pentru dezvoltarea 

sectorului agricol 

 

limitează accesul la piaţă a 

producătorilor din industria agro-

alimentară tradiţională şi a 

producătorilor din industria alimentară 

 Creşterea numărului zonelor defrişate 

 Tehnologizarea excesivă a proceselor 

de producţie şi diminuarea numărului 

de locuri de muncă disponibile 

 Instabilitate legislativă 

 Creştera taxelor şi impozitelor 

 Criza financiară mondială 

 Instabilitate financiară 

 Încetarea practicării meșteșugurilor 

tradiţionale 

 Dependenţa prea mare de Carei şi 

Tăşnad din privinţa serviciilor 
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D. ANALIZA SWOT – ORGANIZARE SOCIALĂ ŞI 

INSTITUŢIONALĂ 

 

PUNCTE TARI 

ACTIVITĂŢI ASOCIATIVE 

 O bună colaborare între autorităţi 

administrative pentru dezvoltarea zonei 

 Existenţa asociaţiilor de dezvoltare 

intercomunitară  realizate în cadrul 

autorităţilor administrative 

 Existenţa asociaţiilor în domeniul 

agriculturii şi o bună colaborare între 

acestea 

 Existenţa asociaţiilor de susţinerea 

tinerilor talentaţi 

 Existenţa grupurilor informale pentru 

sprijinirea intereselor tinerilor şi a 

femeilor 

 Existenţa iniţiativelor comunitare 

(asociaţii ale femeilor şi asociaţii al 

tinerilor) din cadrul cultelor religiose 

 Activităţi asociative între grupuri de 

dans popular pentru realizarea unor 

programe culturale 

 O strânsă colaborare între asociaţii de 

dezvoltare microregională pentru 

dezvoltarea teritoriului Sud Vest Satu 

Mare 

 Realizarea unor programe comunitare 

PUNCTE SLABE 

ACTIVITĂŢI ASOCIATIVE 

 Lipsa iniţiativelor de colaborare între 

mici agricultori 

 Lipsa organizării programelor 

permanente 

 Lipsa iniţiativelor privind accesarea 

unor fonduri pentru organizarea de 

programe comunitare 

 Lipsa iniţiativelor de cooperare între 

întreprinzători 

 Lipsa unei baze de date privind 

grupurile informale funcţionale 

ONG 

 Lipsa ONG-urilor înregistrate pentru 

sprijinirea intereselor rromilor 

 Număr scăzut de ONG-uri în domeniul 

social 

 Lipsa ONG-urilor înregistrate pentru 

organizarea de evenimente culturale 

 Lipsa organizaţiilor de protecţia 

mediului 

 Număr scăzut de organizaţii înregistrate 

pentru sprijinirea tinerilor 

 Lipsa organizaţiilor de consultanţă 
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prin cooperare transfontalieră 

 Existenţa reţelei de parteneriat între 

sfera publică şi cel privat pentru 

realizarea unor programe comunitare 

ONG 

 ONG-uri din cadrul instituţiilor de 

învăţământ pentru sprijinirea 

activităţilor tinerilor şi a elevilor 

 Existenţa cluburilor şi asociaţiilor 

sportive 

 Existenţa ONG-urilor pentru sprijinirea 

minorităţilor etnice 

 Existenţa ONG-urilor pentru 

promovarea potenţialului turistic a 

zonei 

 Existenţa unui birou de informare 

turistică în zona Tăşnad 

 2  asociaţii de dezvoltare 

microregională 

 Organizaţii pentru sprijinirea 

persoanelor vârstnice 

 Existenţa grupurilor de pompieri 

voluntari 

ORGANIZARE INSTITUŢIONALĂ 

 Existenţa şi funcţionarea instituţiilor 

administrative  

 Existenţa instituţiilor sociale pentru 

îngrijirea persoanelor  vârstnice 

agricolă 

 Lipsa unei organizaţii care să ofere 

servicii complexe pentru persoane 

vârstnice 

ORGANIZARE INSTITUŢIONALĂ 

 Lipsa bazei instituţionale în cazul 

grupurilor informale 

 Număr scăzut de cantine sociale în 

teritoriu 

 Lipsa instituţiilor pentru copii 

defavorizaţi, cu nevoi speciale şi cu 

dizabiltăţi 

 Dotarea necorăspunzătoare a grupurilor 

de pompieri voluntari  

 Lipsa unei centru de formare 

profesională şi de calificare în zonă 

 Lipsa unui unui complex cultural şi de 

conferinţe 

 Număr scăzut de cabinete medicale de 

specialitate 

 Dotarea slabă a cabinetelor medicale 

 Lipsa iniţiativelor populaţiei în 

promovarea ONG-urilor 

 Lipsa implicării în activităţile ONG-

urilor 
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 Instituţii de învăţământ dezvoltate 

 Existenţa sălilor de sport aproape în 

fiecare comună 

 Existenţa cabinetelor medicale 

OPORTUNITĂŢI 

 Valorificarea sprijinului financiar oferit 

prin PNDR pentru implementarea 

programului LEADER 

 Crearea de parteneriate public -private 

 Valorificarea sprijinului financiar 

european pentru dezvoltarea capacităţii 

administrative 

 Programe de promovare a înfiinţării 

unor grupuri de producători 

 Fonduri europene şi naţionale pentru 

organizare de programe comunitare 

permanente 

 ONG-uri, asociaţii de utilitate publică 

nou create 

 Înfiinţarea unor organizaţii pentru 

protecţia mediului 

AMENINŢĂRI 

 Procesul de pauperizare, crăpăturile 

sistemului social 

 Criza financiară mondială 

 Instatbilitatea financiară -  pentru 

susţinerea cadrului instituţional existent 

 Sistemul birocratic 

 Instabilitatea legislativă 
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PARTEA A – III - A: PRIORITĂŢI 
 

Acest capitol al planului de dezvoltare locală a fost elaborat luând în considerare concluziile 

analizei diagnostic a teritoriului şi concluziile analizei SWOT. În procesul de elaborare a planului 

au fost implicaţi şi partenerii din teritoriul GAL-ului. 

Stabilirea priorităţilor de dezvoltare a teritoriului s-a efectuat prin organizarea mai multor consultări 

cu partenerii şi actorii cheie din localităţi. Scopul acestor întâlniri a fost cunoaşterea mai bună a 

resurselor teritoriului prin ochii locuitorilor, evaluarea problemelor şi identificarea posibilităţilor de 

dezvoltare. Pe lângă acestea construirea reţelei de parteneriat pentru realizarea proiectelor viitoare. 

1.  IDENTIFICAREA PROBLEMELOR ŞI OBIECTIVELOR DE 

DEZVOLTARE  

1.1. PREZENTAREA CELOR DOUĂ SCENARII ALTERNATIVE PRIVIND 

DEZVOLTAREA TERITORIULUI SUD-VEST SATU MARE 

În cadrul elaborării strategiei ne-am inspirat de asemenea – pe lângă examinarea situaţiei curente şi 

analiza secundară a datelor – din viziunea actorilor vieţii publice locale (reprezentanţi de interese, 

agenţi economici, sfera civilă, lideri de instituţii) şi ale cetăţenilor, iar aceste opinii le-am totalizat 

cu ajutorul metodei arborelui problemelor respectiv al obiectivelor, iar apoi pornind de la acestea 

am formulat obiectivul strategic al GAL-ului Sud-Vest Satu Mare precum şi priorităţile, măsurile 

necesare în realizarea lor. 

În această fază a planificării au fost elaborate două scenarii alternative privind dezvoltarea 

teritoriului. Primul scenariu de dezvoltare prezintă o abordare complexă a problemelor şi a 

obiectivelor din teritoriul vizat de GAL şi stabileşte priorităţi de dezvoltare pe o perioadă de 

programare de durata lungă. Acest scenariu propune soluţionarea problemelor teritoriului prin 

dezvoltarea infrastructurii rurale, prin dezvoltarea economiei locale şi prin îmbunătăţirea calităţii 

vieţii. Astfel dezvoltarea economiei locale şi îmbunătăţirea calităţii vieţii depinde de dezvoltarea 

infrastructurii rurale. 

Al doilea scenariu de dezvoltare ilustrează problemele persistente ale teritoriului şi în urma acestuia 

stabileşte obiective care pot fi atinse şi într-o perioada de programare mai scurtă. Priorităţile de 

dezvoltare şi măsurile acestora au fost formulate în aşa fel încât să corespundă nevoilor şi să 

propune soluţii de rezolvare la problemele persistente din teritoriul Sud Vest Satu Mare. În al 

doilea scenariu sunt prevăzute proiecte care pot fi implementate de actorii cheie din teritoriu şi sunt 

bazate mai mult pe promovarea parteneriatului. Acest scenariu propune creşterea economică a 
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teritoriului prin dezvoltarea sectorului agricol şi non-agricol, prin protecţia mediului şi prin întărirea 

vieţii comunitare, astfel dezvoltarea teritoriului depinde mai mult de sfera privată care poate să 

dezvolte economia locală şi de sfera civilă care acţionează în viaţa comunitară şi ajută la 

îmbunătăţirea calităţii vieţii în zona rurală.  

Arborele problemelor şi arborele obiectivelor, instrumente de bază în planificarea strategică, sunt 

o prezentare grafică a principalelor probleme rurale şi a obiectivelor care vizează rezolvarea 

acestora. Arborele problemelor descrie dificultăţile şi deficienţele fundamentale din teritoriu, 

indicând în acelaşi timp conexiunile, relaţiile cauzale şi orice alte interacţiuni dintre acestea. În 

schimb arborele obiectivelor este imaginea unei situaţii viitoare, dezirabilă şi lipsită de probleme 

care însă nu desemnează acţiunile concrete care duc la realizarea acesteia. Totodată, din arborele 

obiectivelor reiese clar că: obiectivele globale pot fi realizate numai prin împlinirea fiecărui obiectiv 

parţial, acestea din urmă fiind interconectate strâns şi multiplu. Mai mult, toate acestea 

demonstrează caracterul organic al sistemului de obiective economice, infrastructurale, regionale, 

sociale, ale serviciilor publice etc., în consecinţă este nevoie de un plan de acţiune, care, dincolo de 

o viziune concentrată pe domenii separate, oferă soluţii integrate şi armonizate. 
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1.2.  SCENARIU I. ARBORELE PROBLEMELOR  
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Pe baza analizelor efectuate am realizat arborele problemelor, care oferă o viziune transparentă 

asupra problemelor teritoriului şi relaţia dintre cauză şi efect. Principalele dificultăţi cu care se 

confruntă teritoriul au generat trei probleme cheie, care sunt la rândul lor interdeterminante. Şi 

anume: 

a. Infrastructură inadecvată 

b. Economie stagnantă 

c. Mediu socio-cultural slab dezvoltat 

Deşi teritoriul are la dispoziţie caracteristicile şi oportunităţile necesare dar acestea nu sunt suficient 

de bine exploatate. 

a. Infrastructura inadecvată 

Absenţa infrastructurii dezvoltate pe aproape întreaga suprafaţă a regiunii constituie principala 

barieră în dezvoltarea unei economii competitive. Problemele subordonate care contribuie la 

problema infrastructurii sunt: infrastructura edilitară deficitară, starea drumurilor 

necorespunzătoare, circulaţia feroviară limitată, lipsa drumurilor de ocolire, monumente şi spaţii 

verzi neglijate, etc.  

Reţelele de infrastructură reprezintă canalele dezvoltate pentru circuitul celor mai variate energii, a 

căror structură joacă un rol determinant în organizarea vieţii teritoriale. Posibilităţile oferite de 

infrastructurile liniilor, reţeaua de drumuri publice, căile ferate, reprezintă elementele de bază ale 

sistemului de conexiuni. Spaţiul virtual şi traficul de date leagă regiunile într-un mod aproape 

independent de accesibilitatea spaţiului fizic, însă, desigur, accesibilitatea diferitelor servicii şi 

viteza de acces în prezent încă nu formează un spaţiu omogen. 

Rezolvarea acestor probleme va determina o accesibilitate mai bună a teritoriului şi va contribui la 

dezvoltarea economică. 

b. Economie stagnantă 

Structura economică unilaterală a dus la o situaţie economică stagnantă, din care rezultă 

dezvoltarea relativ redusă, la nivelul sectorului comercial al serviciilor, şi slăbiciunea IMM-urilor, 

această situaţie fiind persistentă în ciuda creşterii economice generale din ultimii ani. Caracterul 

unilateral, slăbiciunea sectorului terţiar şi necompetitivitatea agriculturii – astfel redusă la o practică 

de subzistenţă – are drept rezultat salarizarea scăzută, ceea ce generează o creştere intensă a migrării 

tinerilor şi persoanelor calificate. În acelaşi timp absenţa concordanţei între sistemul educaţional şi 
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cererile de piaţă a generat, pe de o parte de lipsa acută a muncitorilor calificaţi iar pe de alta de 

apariţia forţei de muncă tinere „supra-calificate”, ceea ce contribuie de asemenea la scăderea 

competitivităţii pieţei muncii, şi implicit a economiei. 

c. Mediu socio-cultural slab dezvoltat 

Printre factorii care determină slăbirea coeziunii sociale se numără şi serviciile sociale deficitare în 

mai multe privinţe. Lipsa de fonduri în sistemul de sănătate şi în sfera civilă şi totodată divergenţele 

la nivelul celei din urmă accentuează această tendinţă. Lipsa spaţiilor pentru desfăşurarea unor 

programe, a posibilităţilor de recreere şi sport, sau a programelor şi evenimentelor, a afectat nu 

numai turismul – slăbind astfel potenţialul economic – ci şi capitalul social al comunităţii rurale, 

deoarece teritoriul a încetat astfel să reprezinte un punct de atracţie nu numai pentru turişti, ci şi 

pentru locuitorii săi, care nu au prea multe oportunităţi de a-şi petrece timpul liber în mod consistent 

şi plăcut. Segregarea rromilor, pe lângă efectele economice nefavorabile, accentuează fragmentarea 

socială. 
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1.3  SCENARIU I. ARBORELE OBIECTIVELOR  



PLAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

Teritoriu Sud-Vest Satu Mare 

 

 

 

 

În faza de analiză a situaţiilor curente pe lângă problemele identificate ale regiunii au fost 

identificate şi obiectivele principale care contribuie la dezvoltarea integrală a teritoriului. Luând în 

considerare aceste obiective am identificat priorităţile strategiei de dezvoltare. Scopurile formulate 

în arborele obiectivelor indică paşii care trebuie urmaţi în procesul de dezvoltare şi care ne ajută la 

eliminarea fenomenelor negative. Datorită faptului că problemele nu apar într-un singur domeniu, 

administrarea lor se realizează în mod complex.  

Rezolvarea celor trei probleme principale se realizează prin atingerea a trei scopuri centrale, prin 

intervenţii integrate şi armonizate, după cum urmează: 

a. Reabilitarea şi îmbunătăţirea spaţiului rural 

b. Dezvoltarea economică 

c. Îmbunătăţirea calităţii vieţii 

a. Reabilitarea şi îmbunătăţirea spaţiului rural - infrastructură dezvoltată  

Pentru atingerea acestui obiectiv principal sunt necesare îmbunătăţiri ale condiţiilor de circulaţie, 

dar şi amenajarea unui mediu de locuit plăcut. Îmbunătăţirile constă în: reducerea numărului de 

autoturisme în trafic, dezvoltarea transportului la nivel teritorial, amenajarea zonelor pentru 

circulaţia bicicletelor, drumuri de calitate. Este foarte importantă crearea unui mediu de locuit 

plăcut, care să genereze o stare de bine, influenţând consolidarea coeziunii sociale. Ameliorarea 

condiţiilor de locuit sau reabilitarea monumentelor. Aceste lucrări contribuie totodată la dezvoltarea 

turismului şi la atragerea investitorilor.  

a. Dezvoltarea economică - economie competitivă 

Economia competitivă presupune, la nivelul teritoriului, existenţa unei infrastructuri de afaceri 

dezvoltate, o piaţă a forţei de muncă competitivă şi turism prosper. Acesta din urmă este realizabil, 

dacă sfera de afaceri va fi determinată de existenţa unui sector terţiar avansat, a unei structuri 

industriale moderne, a unui sector IMM viabil şi activ, a unei agriculturi competitive şi a atitudinii 

inovatoare. Toate acestea pot asigura venituri competitive forţelor de muncă calificate, 

corespunzătoare cererilor de pe piaţă, iar prin ocuparea ei, să stopeze fenomenul migraţiei.  

b. Îmbunătăţirea calităţii vieţii 

Consolidarea coeziunii sociale este realizabilă prin două modalităţi: asigurarea egalităţii de şanse şi 

extinderea serviciilor publice. Asigurarea egalităţii de şanse poate deveni realitate prin integrarea 

socială şi economică a rromilor şi a altor grupuri defavorizate, extinderea serviciilor sociale, astfel 
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încât să se diminueze discrepanţele sociale. În privinţa îmbunătăţirilor din sistemul sanitar, accentul 

trebuie mutat de pe terapie către prevenire şi către însuşirea unui stil de viaţă sănătos. Dezvoltarea 

serviciilor publice înseamnă totodată organizarea unui sistem educaţional performant şi orientat 

spre piaţă, bazat pe conceptul de educaţie continuă, care asigură tuturor oportunitatea participării pe 

piaţa forţei de muncă, şi care sporeşte renumele de centru educaţional al teritoriului.  

1.4 PRIORITĂŢILE DE DEZVOLTARE ALE SCENARIULUI I. 

 

În procesul planificării strategice s-au format următoarele priorităţi şi obiective operaţionale: 

a. Dezvoltarea infrastructurii 

Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii este condiţia esenţială pentru progresul şi prosperitatea 

unei ţări. Infrastructura reprezintă, pentru orice ţară, coloana vertebrală a economiei. Ritmul de 

dezvoltare al teritoriului Sud-Vest Satu Mare depinde astfel în mod esenţial de crearea unei 

infrastructuri moderne. Acesta este argumentul forte pentru atragerea investitorilor străini, dar şi a 

celor autohtoni. Pe baza analizei situaţiei curente se observă că doar o parte din populaţie este 

racordată la reţeaua de apă şi canalizare, ceea ce înseamnă că la majoritatea gospodăriilor există 

riscul îmbolnăvirii din fântânile proprii. Cel mai mare accent trebuie pus pe conectarea 

gospodăriilor la reţeaua comunală de apă şi canalizare.  

In situaţia dată, este absolut necesară reabilitarea reţelei de drumuri, adaptând-o la cerinţele creşterii 

traficului rutier în general şi traficului greu în special, în primul rând pe acele trasee care nu au fost 

dimensionate pentru a suporta aceste supra-sarcini. Existenţa unor fonduri insuficiente pentru 

întreţinerea drumurilor duce la apariţia unor disfuncţionalităţi şi imposibilitatea susţinerii reţelei de 

drumuri la un nivel satisfăcător de exploatare. 

Dintre obiectivele orientate spre reînnoirea reţelei de drumuri ale teritoriului,au o importanţă majoră 

următoarele: 

 Reabilitarea şi întreţinerea drumurilor comunale 

 Reabilitarea şi întreţinerea şanţurilor 

 Reabilitarea podurilor sau reconstucţia acestora 

 Crearea de piste de biciclete mai ales pe marginea drumurilor naţionale şi judeţene 

 Amplasarea mobilierului de stradă, marcaje informative 
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 Reabilitarea drumurilor forestiere şi de câmp 

 Îmbunătăţirea circulaţiei feroviare  

Rezultatul direct al paşilor enumeraţi mai sus este îmbunătăţirea aspectului teritoriului şi a 

posibilităţilor de mobilitate, ceea ce oferă posibilitatea accesării mai uşoare a localităţilor, 

dezvoltarea transportului în comun, astfel contribuind la îmbunătăţirea condiţiilor de ocupare a 

forţei de muncă.  

1.1 Amenajarea teritorială 

Pe baza analizei situaţiei existente, a opţiunilor populaţiei si consultând factorii interesaţi, au fost 

stabilite câteva priorităţi în domeniul activităţii de amenajare a teritoriului şi urbanism pentru 

comunele partenere, care sunt prezentate mai jos: 

 Acţiuni de a reabilitare a spaţiilor publice din comună 

 Întreţinerea spaţiilor verzi, noi spaţii verzi în spaţii publice 

 Amplasarea mobilierului de stradă în spaţii publice 

 Accentuarea rolului spaţiului central în viaţa comunităţii 

Ca reabilitarea spaţiilor publice să nu aibă numai rol estetic şi să joace un rol important în viaţa 

comunitară trebuie organizate diferite târguri şi evenimente care să contribuie la o viaţă comunitară 

diversificată.  

 1.2 Gestionarea deşeurilor 

Pe baza analizei situaţiei curente gestionarea deşeurilor nu poate fi considerată durabilă atât din 

punctul de vedere a sănătăţii publice cât şi cel al protecţiei mediului. O schimbare pozitivă a 

ultimilor ani este lichidarea depozitelor de deşeuri ilegale şi colectarea organizată a deşeurilor 

menajere.  

Atât pentru înfrumuseţarea satelor cât şi pentru optimizarea colectării deşeurilor sunt necesare 

următoarele intervenţii în acest domeniu: 

 Colaborare la nivel regional în domeniul gestionării deşeurilor 

 Valorificarea deşeurilor selective 

 Amplasarea coşurilor de gunoi 

 Organizarea programelor informative pentru localnici privind protecţia mediului 
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 Întreţinerea şi curăţirea continuă a spaţiilor publice 

 Implicarea instituţiilor de învăţământ la organizarea acţiunilor de curăţenie 

Literatura de specialitate din domeniul gestionării deşeurilor pune cel mai mare accent pe 

prevenirea producerii deşeurilor deoarece cea mai mare problemă se regăseşte la nivelul cantităţii 

deşeurilor produse. Pentru prevenirea acestei situaţii este necesară schimbarea mentalităţii 

consumatorului. Deşeurile pot fi reciclate industrial dacă acestea au fost colectate în mod selectiv. 

b. Dezvoltare economică 

Un factor determinant al potenţialului economic al unui teritoriu îl reprezintă resursele umane de 

care dispune: numărul populaţiei active, procentul de populaţie ocupată, nivelul de instruire şi 

formarea profesională a populaţiei ocupate. Buna pregătire profesională corelată cu cererea pieţei 

forţei de muncă, procentul ridicat de populaţie activă (şi în special tânără) sunt elemente care fac 

atractivă zona respectivă pentru a iniţia şi dezvolta noi afaceri. În schimb, inadaptabilitatea ofertei 

de forţă de muncă la cerinţele pieţei, pregătirea profesională inadecvată, insuficienţa cantitativă şi 

calitativă a populaţiei active, degradarea forţei de muncă ca urmare a şomajului îndelungat sunt 

factori de frânare a relansării economice. 

Dezvoltarea economică locală este un proces continuu de planificare şi implementare a programelor 

strategice şi a politicilor de dezvoltare durabilă în scopul îmbunătăţirii măsurabile a calităţii vieţii 

întregii comunităţi locale, prin utilizarea creativă a resurselor locale. 

Pe baza cercetărilor am ajuns la următoarele propuneri, care vizează în primul rând întreprinderile şi 

persoanele dornice să lucreze: 

 Organizarea unor cursuri de perfecţionare şi recalificare satisfăcând cererea pieţei forţei de 

muncă, punând accent pe participarea locuitorilor 

 Motivarea populaţiei rrome spre a studia, integrarea lor pe piaţa muncii  

 Sistematizarea produselor de artizanat şi valorificarea acestora pe piaţă 

 Forţă de muncă specializată, programe de reciclare adaptate la piaţă, formare continuă 

Lipsa experienţei manageriale şi a calităţilor tehnice este una din cele mai importante constrângeri 

ale dezvoltării locale. Succese la nivelul dezvoltării satelor pot fi obţinute doar cu o formă 

organizatorică flexibilă şi o atitudine antreprenorială. Aceasta este, în mod evident, o problemă 

pentru administraţia locală, lucrând sub presiunea unui slab suport economic şi sub percepţia 
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publicului că administraţia, prin natura sa, este birocratică şi mai puţin eficientă în rezolvarea 

lucrurilor. 

În concluzie, deşi cadrul legislativ în formare facilitează intervenţia administraţiilor locale în 

dezvoltarea economică locală, resursele financiare, politice şi manageriale acţionează adesea ca o 

constrângere. Eforturi considerabile trebuie făcute la nivel local pentru a depăşi aceste constrângeri 

şi a gestiona dezvoltarea rurală în sensul dorit de comunitate. 

Obiective operaţionale stabilite sunt următoarele: 

 Sprijinirea întreprinderilor locale prin susţinerea întreprinderilor dornice să investească în 

vederea creşterii gradului de ocupare a forţei de muncă 

 Asigurarea accesului la informaţii pentru întreprinderile locale 

 Înfiinţarea unui birou de dezvoltarea a întreprinderilor 

Producţia agricolă actuală nu este competitivă economic nici din punctul de vedere al tehnologiei, şi 

nici din punctul de vedere al persoanelor cu pregătire în domeniu.  

Următoarele obiective şi propuneri s-au formulat în privinţa dezvoltării agriculturii: 

 Accentuarea rolului creşterii animalelor, deoarece comunele dispun de teritorii extinse, şi de 

bună calitate, de păşuni şi fâneţe 

 Înfiinţarea unor ferme care gospodăresc terenuri extinse  

 Schimbarea tehnologiei în producţia agricolă, în privinţa creşterii eficienţei şi pentru 

asigurarea calităţii produselor 

 Producţia agricolă competitivă şi specializată necesită crearea condiţiilor infrastructurale, 

procurarea utilajelor agricole. 

 Specializarea persoanelor ocupate în domeniul agriculturii şi al creşterii animalelor  

 Înfiinţarea reprezentanţei de interese în valorificarea produselor agricole prin colaborarea 

producătorilor agricoli 

 Sprijinirea persoanelor cu activităţi agricole şi de creştere a animalelor, sprijinirea înfiinţării 

întreprinderilor agricole 

 Înfiinţarea de ferme de animale şi valorificarea cărnii produse  
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 Organizarea reprezentanţei de interese a producătorilor agricoli, iar în privinţa valorificării 

produselor este indicată înfiinţarea unei Cooperative de Colectare şi valorificare a 

produselor de nivel regional 

 Cultivarea salciei şi rapiţei energetice pe terenurile agricole mai puţin rentabile  

Realizarea măsurilor enumerate reprezintă condiţiile de bază în crearea viabilităţii agriculturii. Pe 

lângă modernizarea producţiei agricole, şi pe lângă producţia în uzine mari trebuie acordată atenţia 

menţinerii practicii de cultivare ce reprezintă durabilitatea peisajului. Aceasta poate avea o 

importantă valoare agroturistică şi ar putea reprezenta un pachet de programe care ar completa 

turismul local. 

S-au identificat următoarele domenii de obiective în privinţa realizării gestionării forestiere 

exemplare, aceste obiective necesită planificarea de lungă durată în domeniul formării viitorului 

gestionării forestiere: 

 Înfiinţarea unităţilor de exploatare a lemnului, acestea s-ar specializa în exploatarea 

forestieră 

 Înfiinţarea unei unităţi de prelucrare a lemnului cu importanţă regională 

 Creşterea valorii adăugate a lemnului, prelucrarea şi valorficarea multilaterală 

 Organizarea specială a gestionării vânatului în pădurile cu faună bogată, exploatarea 

potenţialului economic al faunei 

 Culegerea şi valorificarea organizată a fructelor de pădure şi a ciupercilor la nivel teritorial, 

eliminarea intermediarilor 

 Construirea traseelor turistice în păduri, colaborarea la nivel teritorial 

 Clădiri forestiere: construirea cabanelor, locurilor de pândă 

 Împădurirea terenurilor agricole scoase de sub produse agricolă, de slabă calitate sau a 

acelor care au început să se împădurească 

 Reîmpădurirea sistematică a pădurilor exploatate 

 Protecţia, păstrarea ecosistemului pădurii 

 Înfiinţarea asociaţiei proprietarilor de păduri, în privinţa gestionării forestiere durabile 

 Întreţinerea şi reabilitarea sistematică a drumurilor forestiere 
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Durabilitatea, pentru turism la fel ca şi pentru alte industrii, are trei aspecte independente: 

economic, social-cultural şi de mediu. Implementarea politicilor şi planurilor turistice reprezintă o 

responsabilitate atât a guvernului, cât şi a sectorului privat. Sectorul public răspunde de stabilirea 

tacticii, planificării şi cercetării, realizarea infrastructurii de bază, dezvoltarea anumitor atracţii 

turistice, stabilirea şi administrarea normelor de oferire a facilităţilor şi serviciilor, stabilirea 

măsurilor de administrare şi valorificare a teritoriului şi de protecţie a mediului înconjurător, 

stabilirea standardelor pentru pregătirea şi perfecţionarea în domeniul turismului, menţinerea 

sănătăţii şi securităţii publice.  

De asemenea, este esenţială folosirea tehnicilor şi metodelor marketingului turistic: stabilirea 

obiectivelor şi strategiilor de marketing şi realizarea unui program promoţional. Activităţile de 

marketing trebuie să se desfăşoare la nivelul oficiilor de turism guvernamentale, la oficiul turistic 

local şi în sectorul turistic privat pentru că dezvoltarea unei imagini pozitive a noului sector turistic 

pe pieţele turistice potenţiale este foarte importantă. 

Modalităţile de realizare a implementării sunt: 

 Organizarea eficientă a sectorului public şi al celui privat şi menţinerea unei coordonări 

strânse între sectorul public, privat şi organizaţiile nonguvernamentale, acolo unde acestea 

sunt implicate 

 Adoptarea şi aplicarea legislaţiei corespunzătoare şi a reglementărilor necesare dezvoltării 

turismului. Acestea includ reglementări cu privire la facilităţile, standardele şi serviciile 

turistice 

 Măsurile de protecţie a mediului înconjurător, standardele dezvoltării (incluse în general în 

regulamentele cu privire la valorificarea teritoriului) şi proiectarea ghidului pentru 

facilităţile turistice 

 Stabilirea circuitelor turistice, a obiectivelor şi a staţionărilor 

 Atragerea investiţiilor din sectorul privat pentru dezvoltarea facilităţilor şi serviciilor 

turistice (prin acordarea unor stimulente investiţionale pentru atragerea acestor investiţii)  

 Pregătirea şi perfecţionarea personalului angajat în toate activităţile turistice – dezvoltarea 

resurselor umane din turism 

 Implicarea comunităţilor locale în dezvoltarea turismului 
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 Marketingul turistic şi promovarea eficientă a turismului pentru toată regiunea şi pentru 

firmele private 

Agroturismul este acea forma de turism în care persoana (sau grupul) se deplasează, se cazează şi 

îşi desfăşoară activitatea într-un cadru natural, în mediul rural. Agroturismul este capabil să 

valorifice excedentul de cazare existent în gospodăria ţărănească prin implicarea turiştilor în viaţa 

gospodăriei şi furnizarea acestora de servicii si activităţi (masă, cazare, interacţiune cu mediul 

socio-natural) proprii gospodăriei ţărăneşti, fără a-i conturba acesteia specificul. În majoritatea 

regiunilor agroturismul apare ca sector turistic ce completează organic turismul rural. Obiectivul 

agroturismului este prezentarea elementelor şi proceselor de producţie agricolă tradiţională, a  

cultivării pământului şi creşterii animalelor pentru cei interesaţi. Utilizarea forţelor manuale şi a 

animalelor în cazul producţiei agricole şi cultivarea de mici parcele, sunt factori care împiedică 

producţia agricolă competitivă. Însă din punct de vedere agroturistic acestea oferă un aspect 

caracteristic peisajului. Din punctul de vedere al păstrării aspectului peisajului cultural este 

justificată susţinerea producţiei agricole pe mici parcele în apropierea zonei locuite. Astfel se obţine 

beneficiul bipolar al producţiei agricole cu profit redus. 

Există totuşi şi o serie de factori favorizanţi care dau o undă de optimism în dezvoltarea acestui 

sector de activitate, cum ar fi : 

 Existenta unei faune si flore bogate, cu multe specii pe cale de dispariţie 

 Monumentele istorice  

 Calitatea deosebită a produselor ecologice obţinute in aceste zone 

Luând în considerare aceşti factori putem defini următoarele obiective operaţionale: 

 Înfiinţarea unui parc de vânătoare 

 Înfiinţarea asociaţiei vânătoreşti 

 Dezvoltarea ecoturismului 

a. Dezvoltare socială 

Obiectivul formulat vizează extinderea serviciilor sociale şi conţine următoarele obiective: 

 Înfiinţarea de centre sociale multifuncţionale. Îngrijirea socială integrată trebuie să se 

extindă asupra tratării problemelor vârstnicilor, handicapaţilor, tinerilor, femeilor şi asupra 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Turism
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altor grupuri aflate în situaţii nefavorabile. Îngrijirea socială trebuie să se orienteze spre 

satisfacerea exigenţelor speciale ale acestor grupuri. Rolul şi obiectivul centrelor sunt: 

 Accesibilitatea serviciului sanitar pentru vârstnici, inclusiv procurarea alimentelor 

şi medicamentelor 

 Exploatarea capacităţii libere, dispoziţiei de activitate a populaţiei vârstnice: 

predarea cunoştinţelor de artizanat generaţiei tinere, prezentarea acestora turiştilor, 

încurajarea angajamentelor în viaţa comunităţii. Odată cu pensionarea, persoanele în 

vârstă dispun de timp liber, astfel ei pot transmite cunoştinţe de artizanat tinerilor, în 

urma cărora se oferă posibilitatea tinerilor din societate să-şi reformuleze atitudinile de 

faţă cu persoanele în vârstă. 

 Organizarea sistematică a unor întâlniri pentru vârstnici şi pensionari 

 Printre planurile pe termen mediu şi lung apare şi înfiinţarea şi funcţionarea unei 

cantine pentru săraci şi grupurilor defavorizate 

 Îngrijirea socială trebuie să se extindă asupra satisfacerii exigenţelor persoanelor 

cu handicap: suţinerea educaţiei copiilor cu handicap, ajutarea adulţilor în integrarea pe 

piaţa muncii, multiplicarea posibilităţilor de mobilitate, asigurarea accesului la servicii şi 

satisfacerea altor exigenţe speciale 

 Intensificarea integrării sociale a populaţiei rrome, sprijinirea integrării pe piaţa 

muncii 

 Dezvoltarea şi reabilitarea dispensarelor medicale  

 Accesibilitatea serviciilor sanitare 

La dezvoltarea socială a unui teritoriu contribuie şi instituţiile de învăţământ şi de cercetări 

ştiinţifice care in acelaşi timp reprezintă nişte resurse foarte importante în dezvoltarea economiei 

locale. Este cunoscută tendinţa instituţiilor de învăţământ de a pregăti forţa de muncă la nivelul 

standardelor economiei moderne. Din aceste considerente deschiderea unei instituţii de învăţământ 

într-o regiune oarecare înseamnă atragerea şi concentrarea potenţialului intelectual şi a resurselor 

umane în instituţia respectivă, pentru ca ulterior acestea să fie implicate în soluţionarea problemelor 

ce ţin de dezvoltarea locală, prin intermediul diferitor programe propuse de administraţiile publice 

locale. Toate aceste organizaţii pot fi utile prin: organizarea cursurilor de recalificare, colectarea 

datelor economice şi crearea unei baze de date în anumite domenii etc.  
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1.5 PREZENTAREA GRAFICĂ A PRIORITĂŢILOR DE DEZVOLTARE DIN SCENARIUL I. 

 
Priorităţi                                   OBIECTIVE OPERATIONALE          MASURI  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

1. Dezvoltarea 

infrastructurii 

1.1 Reabilitarea şi dezvoltarea reţeaua de apă şi canalizare 

1.2 Reabilitarea şi întreţinerea drumurilor comunale 

 

1.3 Reabilitarea şi întreţinerea şanţurilor 

 
1.4 Reabilitarea podurilor sau reconstucţia acestora 

 

1.6 Reabilitarea drumurilor forestiere şi de câmp 

 

1.7 Amenajarea traseelor turistice 

 

1.9 Valorificarea deşeurilor selective 

 

3.2.2. Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea 

serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi 

punerea în valoare a moştenirii rurale 

 

1.10 Organizarea programelor privind protecţia mediului 

 

1.11 Acţiuni de a reabilitare a spaţiilor publice din comune 

protecţia mediului 

 

1.12 Întreţinerea spaţiilor verzi, noi spaţii verzi în spaţii publice 

 

1.2.5. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate 

de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi 

silviculturii valoare a moştenirii rurale 

 

3.1.3. Încurajarea activităţilor turistice 

CE art 27. puncul 1 

 

CE art. 21, art 20 lit (A), punctul (i) 
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2. Dezvoltare 

economică 

Cursuri de perfecţionare şi recalificare 

Sprijinirea întreprinderilor locale 

3.1.3. Încurajarea activităţilor turistice 

3.1.2. Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-

întreprinderi 
Sistematizarea produselor de artizanat şi valorificarea acestora pe piaţă 

 

Asigurarea accesului de informaţii pentru întreprinderi locale 

 

Înfiinţarea unui birou de dezvoltarea a întreprinderilor 

 

Accentuarea rolului creşterii animalelor 

Specializarea persoanelor ocupate în domeniul agriculturii  
şi al creşterii animalelor 

 

Cultivarea salciei şi rapiţei energetice pe terenurile agricole mai puţin 
rentabile 

 

CE art 52. lit c, art 58 

Înfiinţarea unei cooperative de colectare şi valorificare a produselor de 
nivel teritorial 
 

Înfiinţarea reprezentanţei de interese în valorificarea produselor agricole 

prin colaborarea producătorilor agricoli 

Creşterea valorii adăugate a lemnului, prelucrarea şi valorficarea 
multilaterală 
 

1.1.1. Formare profesională (training), informare şi 

difuzare de cunoştinţe 

1.1.2. Instalarea tinerilor fermieri 

 

1.2.1. Modernizarea exploataţiilor agricole 

1.2.3. Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi 

forestiere 

1.4.2. Înfiinţarea grupurilor de producători  
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Construirea traseelor turistice în păduri, colaborare la nivel  

teritorial 
 

3.1.3. Încurajarea activităţilor turistice 
 

Împădurirea terenurilor agricole scoase de sub produse agricolă, de 

slabă calitate  
2.2.1. Prima împădurire a terenurilor agricole 

Protecţia, păstrarea ecosistemului pădurii 

2.1.4. Plăţi de Agro-mediu 

Întreţinerea şi reabilitarea sistematică a drumurilor forestiere 

 

1.2.5. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii 

legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi 

silviculturii 

 

Dezvoltarea ecoturismului 

 

Înfiinţarea unui parc de vânătoare 

 

2. 

Dezvoltare 

economică 
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3.2.2. Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea 
serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală 

şi punerea în valoare a moştenirii rurale 

Înfiinţare de centre sociale multifuncţionale 

3. 

Dezvoltare 

socială 

Înfiinţarea şi funcţionarea unei cantine pentru săraci şi 

grupurilor defavorizaţi 

 

Dezvoltarea şi reabilitarea dispensarelor medicale  

 

Accesibilitatea serviciilor sanitare 
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1.6 SCENARIU II. ARBORELE PROBLEMELOR 

 

În scopul identificării acelor probleme ale căror soluţionare va avea cel mai mare impact 

asupra dezvoltării teritoriului, pe baza metodologiei „arborele problemelor” am identificat 

problemele principale cu care se confruntă teritoriul şi cauzele directe ale acestora. 

 

Problema generală cu care se confruntă teritoriul este că nu sunt asigurate premizele 

dezvoltării durabile. Acest fenomen se datorează nivelului scăzut de dezvoltare economică 

care este reflectat atât în productivitatea scăzută a sectorului agricol cât şi în numărul redus 

de agenţi economici cu activitate în sectoarele secundare şi terţiare. Iar economia slab 

dezvoltată la nivelul teritoriului aduce de la sine şi o serie de probleme majore cum ar fi: 

emigrarea persoanelor cu studii superioare şi creşterea problemelor sociale. Pe lângă 

problemele economice persistente în teritoriu, activităţile economicce nu iau în considerarea 

cerinţele protecţiei mediului, valorile naturale nu sunt protejate şi nu au fost luate măsuri 

pentru conservarea biodiveristăţii. În acelaşi timp viaţa comunitară este slab dezvoltată iar 

serviciile de bază sunt slab dezvoltate.  

 

Această problemă generală este cauzată de trei probleme principale: 

a. Economia locală slab dezvoltată 

b. Nivelul scăzut al calităţii vieţii 

c. Viaţa comunitară slab dezvoltată, servicii de bază slab dezvoltate 
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a. Economia locală slab dezvoltată are următoarele cauze directe 

 Nevalorificarea potenţialului turistic al teritoriului – este datorata în cea mai mare 

măsură promovării insuficiente a atracţiilor turistice, lipsei sistemelor de informare şi 

de promovare turistică în acelaşi timp si  numărului scăzut al structurilor de primire 

turistică, structurile de primire turistică existente nu sunt destul de dezvoltate, 

obiectivele turistice nu sunt amenajate în mod corespunzător, lipsa promovării 

tradiţiilor din punct de vedere turistic, corelarea inexistentă/ineficientă a turismului 

balnear cu alte forme de turism din zonă (turism rural, turism vinicol, turism pentru 

vânătoare şi pescuit, etc.); 

 Nivelul scăzut de diversificare a agriculturii – activităţile agricole din teritoriu se 

concentrează în mare măsură pe cultură mare, activitatea agricolă fiind prea puţin 

diversificată. În ciuda  existenţei unui număr ridicat de teren fertil adecvat pentru 

hoticultură, ponderea acestui sector fiind prea puţin dezvoltată. Nivelul slab 

dezvoltat al acestui sector se datorază pe de o parte lipsei infrastructurii neceasare 

depozitării produselor si lipsei iniţiativelor de procesare a produselor horticole. În 

teritoriul delimitat de GAL Sud-Vest Satu Mare în ciuda existenţei condiţiilor 

climatice favorabile pentru practicarea apiculturii acest sector este slab dezvoltat pe 

de o parte datorită lipsei fondurilor pentru dezvoltarea acestui sector pe de altă parte 

nu este rezolvată ambalarea produselor cea ce rezultă în posibilităţi limitate de 

desfacere a mierii. Din privinţa sectorului viticol poate fi remarcată numărul redus de 

viticultori şi în acelaşi timp promovarea deficiatară a acestui sector. 

 Număr scăzut de tineri agricultori - din cauza lipsei fondurilor, forţa de muncă tânără 

migrează spre alte regiuni sau în străinătate 

 Produsele agricole sunt în foarte mică măsură prelucrate şi comercializate la nivel 

regional – pe de o parte lipseşte infrastructura necesară pentru păstrarea, depozitarea 

produselor agricole (depozite, camere frigorifice, pe de altă parte lipsa grupurilor de 

producători care ar valorifica produsele agricole existente. 

 Industria alimentară slab dezvoltată – există mici producători de produse tradiţionale 

care nu sunt legalizate, în acelaşi timp lipseşte piaţa de desfacere a acestor produse 

 Marketingul ineficient a produselor agricole şi a produselor tradiţionale - există mulţi 

producători mici care produc produse tradiţionale însă piaţa de desfacere a acestor 

produse este slab dezvoltată, iar promovarea acestora este ineficientă. 
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 Descreşterea ponderii zootehniei în economia locală – efectivul de animale este din 

ce în ce mai scăzut în teritoriu, în ciuda faptului că există spaţii neutilizate adecvate 

pentru creşterea animalelor însă datorită efectivului scăzut de animale acestea nu 

sunt utilizate. O altă problemă persistentă în domeniul zootehniei este numărul 

scăzut al unităţilor de procesare a produselor de provenienţă animală, valoarea 

adăugată a acestor produse fiind scăzută. 

 Gestionarea ineficientă a pădurilor, a resurselor naturale – în decursul ultimilor ani 

au fost luate prea puţine măsuri menite să protejeze şi să conserve mediul 

înconjurător.  La nivelul teritoriului se poate constata un număr ridicat de păduri, arii 

protejate însă şi lipsa măsurilor menite să conserve aceste valori naturale. Producţia 

agricolă nu ia în considerare cerinţele protecţiei mediului – deşeurile agricole nu sunt 

gestionate în mod corespunzător  

 Sectorul secundar slab dezvoltat – se datorează mai multor probleme: lipsa spiritului 

întreprinzător, lipsa fondurilor pentru înfiinţarea de micro întreprinderi, lipsa forţei 

de muncă calificate în domeniul non agricol, lipsa studiilor economice a planurilor 

de afaceri, promovarea ineficientă a produselor tradiţionale 

 Sectorul serviciilor slab dezvoltat – şi din privinţa sectorului serviciilor poate fi 

observată lipsa spiritului antreprenorial, lipsa fondurilor pentru înfiinţarea de micro 

întreprinderi, prezenţa agenţilor economici de mici dimensiuni care din lipsă de 

fonduri nu-şi pot extinde afacerile 

 

b. Nivelul scăzut a calităţii vieţii are următoarele cauze: 

 Lipsa acţiunilor de protecţie a mediului - nu sunt luate măsuri suficiente pentru 

prevenirea poluării apelor nu sunt organizate campanii de conştientizare a opiniei 

publice asupra importanţei protecţiei mediului 

 Resurse umane slab calificate – pe de o parte nu sunt organizate cursuri de calificare 

şi recalificare a forţei de muncă, iar pe de o altă parte din cauza lipsei locurilor de 

muncă generaţia tânără migrează spre alte regiuni sau în străinătate 

 Servicii publice slab dezvoltate – în majoritatea localităţilor poate fi constatata lipsa 

medicilor specialişti, a cabinetelor medicale dotate 

 Servicii sociale slab dezvoltate - la nivelul teritoriului poate fi remarcat un număr 

redus de ONG-uri în domeniul serviciilor sociale, APL-urile fiind acelea care susţin 
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serviciile sociale, care în cele mai multe cazuri se rezumă la ajutorul social acordat, 

în consecinţă există categorii sociale care sunt deprivate de acele servicii care joacă 

un rol important în creşterea calităţii vieţii acestora cum ar fi: serviciile medico 

sociale pentru persoane vârstnice şi persoanele cu dizabilităţi, tineri defavorizaţi, în 

acelaşi timp nu există politici care să vizeze integrarea persoanelor de etnie rromă în 

societate 

 

c. Servicii de bază slab dezvoltate, viaţă comunitară slab dezvoltată. Această problemă 

este determinată de asemenea de diferite cauze:  

 Neglijarea tradiţiilor, vieţii culturale: tradiţiile, valorile culturale încep să fie din ce 

în ce mai neglijate, în acelaşi timp se remarcă numărul scăzut a activităţilor culturale 

în întregul teritoriu, acest lucru se datorează în cea mai mare măsură lipsei sprijinului 

financiar acordat organizaţiilor culturale. Cultele care de asemenea au rolul de a 

întării viaţa comunitară se confruntă cu probleme financiare neavând posibilităţi de a 

organiza diferite evenimente.  

 Lipsa sprijinului pentru sfera civilă – la nivelul teritoriului poate fi constatat un 

număr redus de ONG-uri şi un număr foarte scăzut de evenimente organizate de 

aceştia 

 Puţine posibilităţi de petrecere a timpului liber şi posibilităţi limitate pentru 

practicarea sportului: pe de o parte poate fi remarcată lipsa spaţiilor publice de 

recreere şi petrecere a timpului liber, pe de altă parte marea majoritate a 

posibilităţilor de a practica sportul se rezumă la fotbal şi handbal, înregistrându-se o 

lipsă în alte domenii sportive.  

 

1.7 SCENARIU II. ARBORELE OBIECTIVELOR 

Pe baza aspectelor identificate de analiza SWOT teritoriul vizat de GAL dispune de resurse şi 

potenţial care ar putea asigura în viitor o dezvoltare durabilă. Agricultura practicată la o scară largă 

în teritoriu, fondul forestier existent, valorile culturale, produsele tradiţionale ofer oportunităţi de 

dezvoltare teritoriului. Priorităţile de dezvoltare a teritoriului în primul rând trebuie să se bazeze pe 

potenţialul existent dar trebuie să urmeze îmbunătăţirea şi creşterea calităţii vieţii prin diversificarea 

unor activităţi economice practicate în zonă.  
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Astfel Obiectivul strategic al GAL Sud-Vest Satu Mare este realizarea dezvoltării durabile a 

teritoriului prin diversificarea şi consolidarea economiei locale, prin exploatarea potenţialului 

endogen a zonei şi prin cooperare inter teritorială.  

Economia locală a teritoriului în mare parte se bazează pe agricultură. Obiectivul strategic a GAL-

ului vizează creşterea economică prin consolidarea sectorului agricol şi îmbunătăţirea calitatea vieţii 

prin diversificarea activităţilor economice pentru a asigura servicii de calitate locuitorilor.  

 

Obiectivele specifice prin care se poate realiza creşterea economică şi dezvoltarea durabilă în zona 

vizată de GAL sunt de trei tipuri: 

a. Consolidarea economiei locale  

b. Creşterea calităţii vieţii  

c. Dezvoltarea vieţii comunitare şi încurajarea iniţiativelor locale 
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a. Consolidarea şi diversificarea economiei locale  

Consolidarea economiei locale presupune la nivelul teritoriului creşterea competitivităţii sectorului 

agricol şi forestier. Dezvoltarea acestor sectoare economice se poate realiza prin sprijinirea 

producţiei agricole, valorificarea produselor agricole şi prin sprijinirea prelucrării şi comercializării 

acestor produse. Pentru a creşte competitivitatea acestor sectoare este nevoie de îmbunătăţirea 

managementului prin furnizare de servicii de consultanţă şi prin îmbunătăţirea cunoştinţelor 

agricultorilor. Gestionarea mai adecvată a sectorului forestier se poate realiza prin extinderea 

funcţionalităţii pădurilor.  

Diversificarea economiei locale presupune dezvoltarea sectorului de afaceri la nivelul teritoriului 

prin încurajarea dezvoltării şi înfiinţării micro întreprinderilor şi prin exploatarea potenţialului 

turistic a zonei. Dezvoltarea acestor sectoare se poate realiza prin sprijinirea producţiei non 

agricole, prin introducerea de noi servicii de calitate şi prin creşterea spiritului antreprenorial. Toate 

acestea ajutând la crearea de noi locuri de muncă astfel reducând migraţia generaţiei tinere din 

teritoriu. Turismul prosper este realizat tocmai prin aportul unui număr mare de turişti, însă pentru 

a-i atrage, trebuie exploatat potenţialul turistic la nivelul comunelor asociate şi al împrejurimilor. 

Cu realizarea acestor dezvoltări teritoriul va avea o economie mai competitivă.  

b. Creşterea calităţii vieţii  

Creşterea calităţii vieţii la nivelul teritoriului presupune protecţia mediului, dezvoltarea serviciilor 

publice şi a celor sociale şi dezvoltarea resurselor umane. Protecţia mediului prin organizarea de 

acţiuni de conştientizare asupra importanţei acestuia. Dezvoltarea resurselor umane prin organizarea 

de cursuri de calificare şi recalificare în concordanţă cu cerinţele pieţei astfel crescând şansele de 

ocupare pe piaţa forţei de muncă. Consolidarea coeziunii sociale prin dezvoltarea serviciilor publice 

şi celor sociale. Dezvoltarea serviciilor sociale are foarte mare importanţă în teritoriu având în 

vedere procesul de îmbătrânire demografică şi prezenţa grupurilor defavorizate, astfel serviciile 

sociale trebuie adaptate la cerinţele populaţiei. 

c. Dezvoltarea vieţii comunitare şi încurajarea iniţiativelor locale  

Dezvoltarea vieţii comunitare presupune sprijinirea sferei civile pentru organizare de activităţi 

comunitare, încurajarea înfiinţării ONG-urilor, crearea bazei instituţionale pentru grupurile 

informale existente în teritoriu. Sprijinirea asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară pentru 

organizarea unor programe permanente, încurajarea acestora pentru preluarea unor funcţii de la 

instituţii publice. 
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Este de asemenea importantă amenajarea spaţiilor destinate activităţilor comunitare pline de 

vitalitate, care asigură o alternativă viabilă de petrecere a timpului liber, astfel încât acestea să 

funcţioneze ca locaţii ale diverselor programe, activităţi civile, evenimente culturale şi nu numai, 

consolidând funcţiile culturale ale teritoriului. Pe lângă aceste iniţiative, comunicarea între sfera 

publică şi civilă este indispensabilă în procesul de consolidare a coeziunii sociale. Promovarea unui 

stil de viaţă sănătos prin sprijinirea asociaţiilor sportive din teritoriu. 

 

2.  PRIORITĂŢILE DE DEZVOLTARE A TERITORIULUI SUD VEST 
SATU MARE 

 

Pentru realizarea obiectivului strategic a GAL -ului Sud-Vest Satu Mare a fost necesara 

stabilirea priorităţilor de dezvoltare. Priorităţile stabilite urmăresc aspectele specifice ale teritoriului 

şi au fost formulate pe baza punctelor tari identificate în cadrul analizei SWOT. Planul de 

dezvoltare locală a teritoriului Sud-Vest Satu Mare urmăreşte o strategie ofensivă,se bazează pe 

resursele existente ale teritoriului şi doreşte valorificarea şi dezvoltarea acestor resurse. În timpul 

stabilirii priorităţilor şi a obiectivelor de dezvoltare a fost folosită metoda participativă – actorii 

locali din teritoriu au fost intervievati cu privire la dezvoltarea zonei. Ideile de dezvoltare colectate 

de la actorii locali au fost prelucrate de experţi şi în urma acestora au fost stabilite priorităţile şi 

obiectivele specifice privind dezvoltarea teritoriului.  

Concluzia interviurilor: 

Dezvoltarea rurală sustenabilă presupune dezvoltarea economică echilibrată, cu un nivel ridicat al 

coeziunii sociale şi al includerii şi asumarea responsabilităţii pentru folosirea resurselor naturale şi 

pentru protecţia mediului. Dezvoltarea teritorială se bazează pe dezvoltarea economiei, astfel primul 

pas este identificarea priorităţilor de dezvoltare în sectorul economiei. 

Prioritatea Nr. 1 Creşterea competitivităţii sectorului agricol  

Importanţa acestei priorităţi în dezvoltarea zonei este exprimată prin profilul economic agricol 

al teritoriului. Prioritatea vizează creşterea competitivităţii economiei locale prin dezvoltarea 

sectorului agricol, îmbunătăţirea managementului acestuia şi în acelaşi timp pune accent pe 

protecţia mediului prin conservarea şi valorificarea pădurilor şi a resurselor naturale. Au fost 

stabilite trei obiective specifice pentru realizarea acestuia: 
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1.1 Dezvoltarea sectorului agricol prin sprijinirea producţiei agricole, valorificarea produselor 

agricole şi dezvoltarea industriei agro alimentare 

Producţia agricolă realizată, este valorificată la un nivel scăzut, şi datorită lipsei unei etape 

ulterioare de prelucrare şi pregătire a produselor înainte de a fi valorificate pe piaţă. Astfel preţul 

primar al lor este redus faţă de serviciile prestate pentru lucrările agricole. Tot o cauză este şi faptul 

că în mediul rural nu există centre de valorificare zonale ale produselor agricole. Din analiza 

situaţiei agriculturii reiese că în momentul de faţă în teritoriu majoritatea producţiei agricole se 

reduce la gospodărirea familială. Producţia agricolă este caracterizată în general de cultivarea a mici 

parcele de pământ şi nivelul scăzut de mecanizare, numai un procent mic al produselor agricole 

fiind valorificat pe piaţă. În domeniul valorificării produselor se practică valorificarea individuală. 

Obiectivul specific prevede măsuri pentru sprijinirea producţiei agricole mai ales în rândul tinerilor 

fermieri, dar în acelaşi timp sunt sprijinite şi exploataţiile agricole pentru modernizarea şi 

diversificarea activităţilor acestora, cum ar fi dezvoltarea fermelor zootehnice pentru utilizarea 

terenurilor mai puţin fertile şi a păşunilor. Acest obiectiv cuprinde acţiuni pentru încurajarea 

industriei agro alimentare şi investiţii pentru valorificarea produselor agricole. Investiţiile care 

vizează valorificarea produselor agricole sunt sprijinite în primul rând pentru înfiinţarea pieţei de 

desfacere a produselor agricole şi în al doilea rând pentru comercializarea produselor agricole prin 

sprijinirea asocierii în grupuri de producători. Atingerea acestui obiectiv specific va fi posibila prin 

realizarea următoarelor obiective operaţionale care vor ajuta la creşterea competitivităţii sectorului 

agricol. 

Obiective operaţionale: 

- Creşterea numărului de tineri fermieri instalaţi cu activitate orientată spre piaţă 

- Creşterea numărului de ferme de semi-subzistenţă restructurate cu activitate orientată spre 

piaţă 

- Creşterea productivităţii în domeniul agricol prin diversificarea şi modernizarea 

exploataţiilor agricole  

- Creşterea valorii adăugate a produselor agricole prin dezvoltarea infrastructurii agricole 

 

1.2  Îmbunătăţirea managementului în domeniul economic şi marketingul produselor agricole 

Obiectivul specific prevede măsuri pentru îmbunătăţirea competenţelor agricultorilor din teritoriu 

prin organizare de cursuri de formare profesională.  

Este necesara crearea unei reţele de consultanţă în teritoriu pentru managementul mai eficient a 

sectorului agricol şi în general a sectorului economic.  
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Industria agro-alimentară a zonei este una dintre ramurile industriale cele mai importante cu un 

număr mare de agenţi economici. Produsele alimentare sunt de calitate şi sunt atestate, dar nu sunt 

promovate şi nu au un marketing comun. Măsurile prevăzute în acest obiectiv specific vizează în 

primul rând protecţia produselor tradiţionale prin obţinerea unor calificări regionale, pe lângă 

acestea promovarea şi marketingul acestor produse. 

Obiective operaţionale: 

- Creşterea competitivităţii agenţilor economici care procesează produse agricole tradiţionale 

- Îmbunătăţirea managementului în domeniul economic 

 

 

Prioritatea Nr. 2. Protecţia mediului şi valorificarea resurselor naturale 

Dezvoltarea durabilă depinde de mai mulţi factori. Una dintre cele mai importante obiective din 

acest teritoriu este valorificarea şi conservarea pădurilor şi a resurselor naturale prin încurajarea 

protecţiei mediului. Importanţa acestui obiectiv specific este exprimat prin fondul forestier existent 

în zonă şi imposibilitatea de valorificare a acestuia. Scopul acţiunilor incluse în acest obiectiv 

specific este valorificarea şi conservarea pădurilor prin extinderea funcţionalităţii acestora, 

încurajarea proprietarilor de pădure la asociere în vederea realizării unor acţiuni de dezvoltare. 

2.1 Conservarea şi valorificarea pădurilor, a resurselor naturale şi încurajarea protecţiei mediului 

La nivel teritorial sunt terenuri de pădure foarte extinse, 45,7%  din teritoriu este acoperit de păduri.  

Din această analiză reiese că în teritoriu, din punctul de vedere al gestionării forestiere s-au făcut 

numeroase iniţiative care arată în direcţia gestionării durabile. Realizarea gestionării durabile ar 

deveni mai eficientă prin crearea colaborării cu comunele din împrejurime. Beneficiul colaborării în 

domeniul gestionării forestiere poate fi reprezentat şi în alte domenii. Astfel beneficiul colaborării 

poate fi construirea traseelor turistice care traversează teritoriul administrativ a mai multor comune, 

întreţinerea acestora, colaborarea mai eficientă în reglementarea culegerii ciupercilor şi fructelor de 

pădure cât şi în valorificarea economică a acestora. Colaborarea poate aduce beneficii în viitor şi în 

domeniul gestionării vânatului. 

Protecţia mediului prin promovarea educaţiei ecologice şi prin promovarea şi conservarea ariilor 

protejate. Protecţia mediului înconjurător este o componentă esenţială a calităţii vieţii locuitorilor, 

impunându-se un management eficient al deşeurilor care va avea efect şi în dezvoltarea sectorului 

agricol prin reciclarea deşeurilor agricole. 
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Obiective operaţionale: 

- Diminuarea gradului de poluare prin reciclarea deşeurilor agricole 

- Conştientizarea populaţiei asupra importanţei protecţiei de mediului 

- Valorificarea pădurilor prin extinderea funcţionalităţii acestora şi crearea unui centru de 

educaţie ecologică 

 

Prioritatea Nr. 3. Creşterea calităţii vieţii în zonele rurale prin diversificarea economiei locale 

şi sprijinirea întreprinzătorilor 

Obiectivul de bază al dezvoltării economice locale reprezintă înlăturarea obstacolelor din 

calea dezvoltării economice şi îmbunătăţirea mecanismelor de funcţionare eficientă a pieţei. Alte 

obiective se referă la orientarea eforturilor spre oferirea asistenţei sectorului de afaceri existent, 

încurajarea deschiderii de noi afaceri prin identificarea noilor nevoi ale oamenilor, atragerea 

investiţiilor la nivel local. Pentru realizarea acestei priorităţi şi atingerea scopului final este nevoie 

să se opereze strict în direcţiile de dezvoltare economică a comunelor, având ca perspectivă 

creşterea economică şi îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor teritoriului dat. 

A treia prioritate vizează creşterea calităţii vieţii în teritoriul Sud-Vest Satu Mare prin dezvoltarea şi 

diversificarea economiei locale non agricole, prin îmbunătăţirea serviciilor, prin încurajarea 

întreprinzătorilor şi prin acţiuni care ajută la exploatarea potenţialului turistic a zonei. Prin 

revitalizarea economiei locale ar creşte competitivitatea economică, puterea de cumpărare, calitatea 

vieţii, întreaga zona devenind mai atractivă pentru investiţii, atât de sorginte locală cât şi străine. 

Crearea de noi locuri de muncă ar duce la creşterea gradului de ocupare a populaţiei active. 

Implementarea acestei priorităţi de dezvoltare se realizează prin atingerea a trei obiective specifice.  

3.1 Diversificarea economiei rurale prin orientarea către sectorul non-agricol şi de producţie 

Acest obiectiv specific include măsuri pentru revitalizarea economiei locale prin promovarea 

meşteşugurilor tradiţionale existente în zonă, prin încurajarea înfiinţării atelierelor de producţie care 

va avea efect la recalificarea forţei de muncă şi la creşterea gradului de ocupare. Dezvoltarea 

activităţilor de producţie, de prestări servicii şi în general a sectorului terţiar în vederea creării de 

noi locuri de munca.  

Obiectiv operaţional: 

- Promovarea meşteşugurilor tradiţionale prin înfiinţare de ateliere de producţie 

 

 



PLAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

Teritoriu Sud-Vest Satu Mare 

 

 

 

 

3.2  Creşterea calităţii vieţii în zonele rurale prin dezvoltarea sectorului afacerilor 

Acest obiectiv are în vedere dezvoltarea sectorului afacerilor prin încurajarea înfiinţării de noi 

microîntreprinderi şi prin modernizarea celor existente. Este nevoie de introducerea în economia 

rurală şi a altor sectoare ce bazează pe nevoile populaţiei teritoriului cum ar fi sectorul serviciilor. 

Măsurile acestui obiectiv specific prevăd acţiuni pentru promovarea culturii antreprenoriale în 

rândul tinerilor şi a femeilor, introducerea de noi servicii în zonă pentru îmbunătăţirea calităţii 

vieţii, sprijin pentru îmbunătăţirea competitivităţii pe piaţă a întreprinderilor. Încurajarea spiritului 

antreprenorial pentru a înfiinţa noi afaceri şi pentru a creşte numărul locurilor de muncă. 

Obiectiv operaţional: 

- Crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi pentru creşterea competitivităţii pe piaţă a 

acestora 

 

3.3 Valorificarea potenţialului turistic a zonei prin îmbunătăţirea facilităţilor şi atracţiilor 

turistice 

Dezvoltarea durabilă implică permanenţă, ceea ce înseamnă că turismul durabil presupune utilizarea 

optimă a resurselor (inclusiv a diversităţii biologice), minimizarea impactului negativ economic, 

socio-cultural şi ecologic, maximizarea beneficiilor asupra comunităţilor locale, economiilor 

naţionale şi asupra conservării naturii. Ca o consecinţă firească, durabilitatea se referă şi la 

structurile manageriale necesare în vederea îndeplinirii acestor deziderate. Scopul realizării unui 

turism durabil trebuie să fie subordonat planurilor naţionale şi regionale de dezvoltare economică şi 

socială. Acţiunile pot acoperi scopuri economice (creşterea veniturilor, diversificarea şi integrarea 

activităţilor, controlul, potenţarea şi zonarea dezvoltării), scopuri sociale (ameliorarea sărăciei şi a 

inegalităţii distribuţiei veniturilor, protecţia patrimoniului socio-cultural indigen, participarea şi 

implicarea comunităţilor locale) ori scopuri ecologice (protejarea funcţiilor scripturistice, 

conservarea şi utilizarea durabilă a biodiversităţii). 

În privinţa creării condiţiilor turismului rural de succes este necesară prezentarea stilului de viaţă 

rural, prezentarea obiceiurilor, tradiţiilor, meşteşugurilor populare, prezentarea patrimoniului 

cultural şi construit, oferta specialităţilor gastronomice. 

Promovarea vieţii rurale oferă posibilitatea turiştilor să experimenteze frumuseţea şi greutăţile 

modului de viaţă rurală. Aşadar în regiunile rurale putem identifica şi oferi vizitatorilor valori sub 

formă de pachete de servicii care pot creşte numărul nopţilor petrecute în localităţi sau în teritoriu. 
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Pachetele de servicii bine organizate şi adecvat oferite vor atrage turişti, dar având în vedere 

caracteristicile zonei este necesară şi crearea unor servicii turistice cu alt caracter. 

Obiectivul specific vizează valorificarea potenţialului turistic al zonei, prin punerea în valoare a 

moştenirii culturale şi prin îmbunătăţirea atracţiilor turistice. Dezvoltarea sectorului turismului în 

zona vizată de GAL reprezintă o alternativă pentru diversificarea economiei locale şi pentru crearea 

de noi locuri de muncă în zonă. Pe lângă acestea poate să asigure o sursă de venituri suplimentare 

pentru locuitorii zonei. Teritoriul vizat de GAL Sud-Vest Satu Mare are la bază un potenţial natural 

care oferă posibilităţi de practicare a turismului. Zona de agreement Tăşnad are capacitatea de a 

atrage turiştii în zonă, dar în afară de turism balnear nu se prea pot practica altfel de tipuri de turism. 

Cea mai mare problemă a turismului în teritoriul vizat de GAL este capacitate redusă de a reţine 

turiştii pentru a perioadă mai lungă de timp prin oferirea unui program complex, de vizitare a 

întregului teritoriu. Prin măsurile cuprinse în acest obiectiv specific va fi posibila creşterea 

atractivităţii turistice a zonei. Pentru a promova serviciile turistice în zonă în acest obiectiv specific 

au fost incluse acţiuni pentru dezvoltarea sistemului de informare turistică cu realizarea centrelor de 

informare. 

Obiectiv operaţional: 

-  Creşterea atractivităţii turistice a zonei 

 

Prioritatea Nr. 4. Dezvoltarea zonei rurale prin îmbunătăţirea serviciilor de bază şi întărirea 

vieţii comunitare 

Organizaţiile civile joacă un rol important în identificarea unor probleme, care pe moment 

sunt trecute cu vederea de către autorităţile locale. Prin utilizarea propriilor resurse, umane şi a 

capacităţii lor organizatorice ele contribuie substanţial la realizarea obiectivelor ce ţin şi de 

dezvoltarea locală. ONG-urile pot acoperi anumite necesităţi ale comunităţii, oferind servicii mai 

calitative şi mai ieftine in comparaţie cu sectorul public. 

Organizaţiile profesionale şi comunităţile locale cuprind, de obicei, numai cetăţeni de aceeaşi 

profesie sau care au un interes comun. Prin intermediul acestor organizaţii se poate obţine 

consultanţă şi asistenţă pentru realizarea anumitor obiective specifice. De exemplu, bisericile au 

oportunitatea de a se adresa şi a obţine sprijinul unui important segment al populaţiei. 

A patra prioritate de dezvoltare vizează dezvoltarea vieţii comunitare în teritoriu prin îmbunătăţirea 

serviciilor de bază, prin protejarea moştenirii culturale şi prin promovarea unui stil de viaţă sănătos. 
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Relevante pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii sunt şi dezvoltarea serviciilor sociale şi a celor 

publice astfel încât să corespundă cerinţelor populaţiei. Serviciile sociale de mai bună calitate şi mai 

dezvoltate ar conduce la realizarea unei coeziuni locale consolidate şi asigurarea egalităţii de şanse. 

Cele trei obiective specifice stabilite în cadrul acestei priorităţi de dezvoltare sunt: 

4.1  Protejarea moştenirii culturale 

Obiectivul specific vizează menţinerea şi păstrarea moştenirii rurale şi a identităţii culturale prin 

sprijinirea organizaţiilor culturale, prin reînnoirea programelor culturale cu păstrarea tradiţiilor şi 

obiceiurilor. Acordarea de sprijin financiar pentru dezvoltarea programelor organizaţiilor culturale , 

sprijin pentru susţinerea organizaţiilor care ajută activitatea tinerilor sau a femeilor din cadrul 

cultelor religioase. Crearea bazei instituţionale a grupurilor informale şi încurajarea activităţilor 

asociative. Dezvoltarea programelor asociaţiilor intercomunitare şi organizare de programe 

permanente. Diversificarea vieţii culturale şi educaţionale prin modernizarea clădirilor neutilizate şi 

prin asigurarea reutilizării acestora pentru noi activităţi culturale şi educaţionale.  

Obiective operaţionale: 

- Conservarea moştenirii culturale sprijinirea organizaţiilor culturale şi confesionale 

- Renovarea clădirilor neutilizate şi redestinarea acestora în scopul educaţional şi cultural 

 

4.2  Întărirea vieţii comunitare prin dezvoltarea serviciilor sociale 

Pornind de la analiza structurii populaţiei, a indicatorilor şomajului, a situaţiei pieţii muncii, sau de 

la numărul familiilor care necesită ajutor familial sau social, putem spune că grupul persoanelor 

aflate în situaţie nefavorabilă reprezintă o proporţie considerabilă în teritoriu. În analiza situaţiei am 

făcut referiri şi despre condiţiile de trai a populaţiei. Pornind de la aceste date calitative şi 

cantitative şi de la analiza situaţiei s-a formulat necesitatea şi obiectivul îngrijirii sociale integrate. 

În rezolvarea problemelor sociale din teritoriul pe lângă primăriile, bisericile, diferite ONG-uri 

trebuie să-şi asume un rol important. 

Procesul demografic negativ care se desfăşoară în teritoriul necesită crearea de noi servicii sociale şi 

dezvoltarea celor existente. Îmbătrânirea demografică a teritoriului crează noi nevoi sociale în 

teritoriu. Întărirea vieţii comunitare se poate realiza numai dacă acordăm o atenţie deosebită 

dezvoltarii serviciilor sociale. Obiectivul specific vizează creşterea numărului ONG-urilor care 

furnizează servicii sociale, crearea unor programe şi politici care să sprijine grupurile dezavantajate 

şi îmbunătăţirea serviciilor medico sociale pentru persoane vârstnice. 
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Obiectiv operaţional: 

- Îmbunătăţirea serviciilor de bază  

 

4.3  Promovarea stilului de viaţă sănătos prin încurajarea activităţilor sportive 

Acest obiectiv specific vizează îmbunătăţirea calităţii vieţii prin acţiuni care încurajează activităţile 

sportive şi ajută la mobilizarea comunităţii. Totodată, calitatea vieţii este determinată şi de 

posibilităţile de petrecere a timpului liber, iar în acest sens se urmăreşte atingerea obiectivului de 

îmbunătăţire a spaţiului public prin crearea de noi spaţii de recreere. 

Obiectiv operaţional: 

- Sprijinirea activităţilor şi organizaţiilor sportive şi de petrecerea a timpului liber 

 

Prioritatea Nr. 5. Îmbunătăţirea guvernanţei locale prin încurajarea iniţiativelor locale şi 

implementarea strategiei de dezvoltare locală 

 

5.1 Implementarea strategiei de dezvoltare locală, sprijinirea funcţionării grupului de acţiune 

locală Sud-Vest Satu Mare 

La nivelul teritoriului Sud-Vest Satu Mare sunt numeroase iniţiative locale care prevâd 

dezvoltarea zonei rurale. Totodată pe lângă existenţa iniţiativelor de dezvoltare a apărut nevoia de 

dezvoltare integrată cea ce înseamnă realizarea de parteneriate public private.  

Iniţiativele de dezvoltare în cele mai multe cazuri vin din partea autorităţilor locale sau din partea 

societăţii civile, dar numărul acţiunilor realizate în comun este destul de redus. Prioritatea prevede 

acţiuni realizate în comun pentru dezvoltarea teritoriului. Primul pas pentru realizarea dezvoltării 

integrate este înfiinţarea unei organizaţie (unui grup de acţiune locală) care să întruneasca sectorul 

privat cu cel civil. Rolul acestui grup de acţiune locală va fi coordonarea iniţiativelor de dezvo ltare, 

uşurarea muncii autorităţilor publice prin preluarea unor funcţii, elaborarea şi implementarea unui 

plan integrat de dezvoltare locală. Prin funcţionarea grupului de acţiune locală va fi posibil 

colaborarea între sectorul civil şi cel public, dezvoltările vor fi realizate în comun, deciziile vor fi 

luate de un grup de actorii locali astfel îmbunătăţind guvernanţa locală. Acest grup de acţiune locală 

va fi cel care decide la nivel local şi în acelaşi timp ajută la realizarea dezvoltărilor. 

 

Obiectivele operaţionale: 

- Implementarea strategiei de dezvoltare locală a teritoriului Sud-Vest Satu Mare 

- Facilitarea funcţionării GAL şi (Asistenţă Tehnică) 
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5.2 Încurajarea posibilităţilor de cooperare între comunităţile din interiorul şi exteriorul ţării 

 

În cadrul acestui obiectiv specific au fost prevăzute acţiuni pentru facilitarea cooperării grupului de 

acţiune locală cu alte grupuri din interiorul şi exteriorul ţării. Cooperarea cu alte grupuri este foarte 

importanta pentru realizarea de schimburi de experienţe pentru realizarea de proiecte de dezvoltare 

în comun de mai mare anvergură.  

Obiectivele operaţionale: 

- Încurajarea posibilităţilor de cooperare între comunităţile din interiorul ţării. 

- Încurajarea posibilităţilor de cooperare între comunităţile din exteriorul ţării. 
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2.1 PREZENTAREA GRAFICĂ A PRIORITĂŢILOR DE DEZVOLTARE – ANEXA NR.1 

 

Priorităţi                        OBIECTIVE OPERATIONALE                                         MĂSURI  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

1. Creşterea 
competitivit
ăţii 

sectorului 
agricol  

1.1.Creşterea numărului de tineri fermieri instalaţi cu 

activitate orientată spre piaţă 

1.3 Creşterea productivităţii în domeniul agricol prin 
diversificarea şi modernizarea exploataţiilor agricole  

1.4.Creşterea valorii adăugate a produselor agricole prin 
dezvoltarea infrastructurii agricole 

1.5 Creşterea competitivităţii agenţilor economici care 
procesează produse agricole tradiţionale 

1.1.1. Formare profesională (training), informare şi 
difuzare de cunoştinţe 

1.1.2. Instalarea tinerilor fermieri 

1.2.1. Modernizarea exploataţiilor agricole 

1.2.3. Creşterea valorii adăugate a produselor 
agricole şi forestiere 

1.4.1. Sprijinirea fermelor agricole de semi-

subzistenţă 

1.2. Creşterea numărului de ferme de semi-subzistenţă 

restructurate cu activitate orientată spre piaţă 

1.6. Îmbunătăţirea managementului în domeniul economic 

1.4.2. Înfiinţarea grupurilor de producători 

1.4.3. Furnizarea de servicii de consiliere şi 

consultanţă pentru agricultori 

1.2.2. Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii 

1.2.5. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii 

legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi 
silviculturii  
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Priorităţi                        OBIECTIVE OPERATIONALE                              MĂSURI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.1 Diminuarea gradului de poluare prin reciclarea deşeurilor 
agricole 

2.2 Conştientizarea populaţiei asupra importanţei protecţiei 
de mediului 

2.3 Valorificarea pădurilor prin extinderea funcţionalităţii 

acestora şi crearea unui centru de educaţie ecologică 

2.Protecţia 
mediului şi 
valorificarea 
resurselor 
naturale 

1.1.1. Formare profesională (training), 
informare şi difuzare de cunoştinţe 

3.1.2. Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de 
micro-întreprinderi 

3.1.3. Încurajarea activităţilor turistice 

REG.CE. 1698/2005 art. 57 litera (a) 

2.1.1. Sprijin pentru Zona Montană 

Defavorizată 

2.1.2. Sprijin pentru zone defavorizate – 

altele decât zona montana 

2.1.4. Plaţi de Agro-mediu 

2.2.1. Prima împădurire a terenurilor 

agricole 
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Priorităţi                        OBIECTIVE OPERATIONALE                                           MĂSURI  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

3. Creşterea 
calităţii vieţii 
în zonele 
rurale prin 
diversificare
a economiei 
locale şi 
sprijinirea 
întreprinzăto
rilor 

3.1.  Promovarea meşteşugurilor tradiţionale prin înfiinţare 
de ateliere de producţie 

3.1.3. Încurajarea activităţilor turistice 

3.1.2. Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de 
micro-întreprinderi 

3.2. Crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi pentru 
creşterea competitivităţii pe piaţă a acestora 

3.3. Creşterea atractivităţii turistice a zonei 

3.2.2. Renovarea, dezvoltarea satelor, 
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru 
economia şi populaţia rurală şi punerea în 
valoare a moştenirii rurale 
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Priorităţi                        OBIECTIVE OPERATIONALE                                            MĂSURI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.2. Renovarea, dezvoltarea satelor, 

îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru 
economia şi populaţia rurală şi punerea în 
valoare a moştenirii rurale 

4.1. Conservarea moştenirii culturale sprijinirea 

organizaţiilor culturale şi confesionale 

4. 

Dezvoltarea 
zonei rurale 
prin 
îmbunătăţir
ea 
serviciilor 
de bază şi 
întărirea 
vieţii  

comunitare 

4.2 Renovarea clădirilor neutilizate şi redestinarea 
acestora în scopul educaţional şi cultural 

4.3. Îmbunătăţirea serviciilor de bază  
 

4.4. Sprijinirea activităţilor şi organizaţiilor sportive şi de 
petrecerea a timpului liber 

REG.CE. 1698/2005 Art. 52 lit b, punctual. i. 
si Art.56 
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Priorităţi                        OBIECTIVE OPERATIONALE                                               MĂSURI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

4.3.1.2  Funcţionarea Grupului de Acţiune 
Locală, dobândirea de competenţe şi 

animarea teritoriului 

5.2 Facilitarea funcţionării GAL (Asistenţă Tehnică) 
 

5. Îmbunătăţirea 
guvernanţei locale 

prin încurajarea 
iniţiativelor locale 
şi implementarea 
strategiei de 
dezvoltare locală 5.3 Încurajarea posibilităţilor de cooperare între 

comunităţii din interiorul şi exteriorul ţării 
 4.2.1. Implementarea proiectelor de 

cooperare 

 

5.1 Implementarea de strategiei de dezvoltare locală  a 

teritoriului Sud Vest Satu Mare 

4.1. Implementaea strategiilor de dezvoltare 
locală 
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PARTEA A – IV – A: MĂSURA 

1.  PREZENTAREA MĂSURILOR 

 

Măsura: 111. Formare profesională (training), informare şi difuzare de cunoştinţe 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei: 

Justificarea intervenţiei: 

O mare parte a pieţei forţei de muncă din regiune este unilateral specializată în industria 

prelucrătoare, în special în industria lemnului. După restructurarea economică a teritoriului 

din cauza lipsei programelor de calificare şi recalificare a acestor persoane în ultimii ani a 

crescut numărul populaţiei active fără ocupaţie, iar o proporţie considerabilă a forţei de 

muncă potenţiale, este ocupată în cadrul fermelor agricole de semi-subzistenţă. În ciuda 

faptului că în ultimii ani nivelul de instruire în rândul populaţiei tinere a înregistrat o uşoară 

tendinţă de creştere aceste persoane din lipsa locurilor de muncă disponibile emigrează spre 

alte regiuni sau în străinătate.   

Obiectivele măsuri 

Obiectul general  
 

Îmbunătăţirea competitivităţii sectorului agricol, silvic şi alimentar, utilizarea durabilă a 

terenurilor agricole şi protecţia mediului, prin acţiuni de formare, informare şi difuzare de 

cunoştinţe inovative adresate persoanelor adulte care activează în sectoarele menţionate. 

Obiectivul specific  

Obiectivul specific al măsurii vizează dobândirea de informaţii şi cunoştinţe relevante care 

să permită gospodărirea durabilă a terenurilor agricole şi forestiere, creşterea calităţii 

managementului la nivel de fermă, restructurarea şi modernizarea în sectoarele de procesare 

şi comercializare pentru produsele agricole şi forestiere, contribuind astfel la îmbunătăţirea 

condiţiilor de viată şi reducerea şomajului în zonele rurale. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea 

competenţelor necesare pentru persoanele care sunt sau vor fi implicate în activităţi 

forestiere pentru practicarea unui management durabil al pădurilor în vederea creşterii 

suprafeţelor forestiere, prelucrării lemnului şi valorificării eficiente a produselor pădurii. 
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Obiectivele operaţionale a măsurii sunt: 

 îmbunătăţirea cunoştinţelor tehnice şi economice generale, specifice pentru 

agricultură, silvicultură şi industria alimentară 

 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 sectoarele agricol, 

forestier şi al industriei alimentare în scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului; 

 educarea şi conştientizarea proprietarilor de păduri (dobândirea de cunoştinţe 

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 

 informări privind introducerea de noi tehnologii informaţionale şi de comunicare 

(IT). 

  Sensibilizarea ecologică a populaţiei 

Raportul cu strategia de dezvoltare: 

Măsura „Formare profesională (training), informare şi difuzare de cunoştinţe” 

Obiectivele măsurii se încadrează în prioritatea nr. 1 a strategiei de dezvoltare: Creşterea 

competitivităţii sectorului agricol, iar în cadrul acestei priorităţi în obiectivul specific 1.2 

Îmbunătăţirea managementului şi marketingul produselor agricole. Implementarea măsurii 

contibuie la realizarea obiectivului operaţional: Îmbunătăţirea managementului în domeniul 

economic. 

Raportul cu analiza SWOT 

Puncte tari: 

• existenţa persoanelor calificate în anumite domenii – prelucrarea lemnului, brutari, coafor 

– frizeri 

Puncte slabe: 

• nu există programe coerente de calificare şi recalificare a forţei de muncă 
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• majoritatea 32% a agricultorilor nu sunt calificaţi 

Cunoştinţe şi competenţe specifice a teritoriului 

Puncte slabe: 

• Specializările nu corespund cu cerinţele pieţei - populaţie specializată în mare măsură în 

prelucrarea lemnului 

Economia teritoriului: 

Puncte slabe: 

• Lipsa forţei de muncă calificate în domeniul agricol 

• Gradul redus de tehnologizare în domeniul agriculturii 

• Nivelul scăzut al transferului între generaţii în domeniul agriculturii 

• Slaba reconversie profesională spre domenii economice viabile 

• Slaba specializare pe sectoare productive 

Sinergia cu alte măsuri: 

Măsura: Formare profesională (training), informare şi difuzare de cunoştinţe include 

activităţi care vizează dezvoltarea resurselor umane, acest program se află în sinergie cu 

programul POS DRU prin axele prioritare 1,2 şi 5.   

Realizarea de studii şi strategii care vizează analiza şi dezvoltare economică a teritoriului 

pentru facilitarea procesului de luare a deciziilor în cadrul instituţiilor şi întreprinderilor se 

află în sinergie cu programul PO DCA, prin AP: Îmbunătăţiri de structură şi proces ale 

managementului ciclului de politici publice. 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

Formare profesională (training), informare şi difuzare de cunoştinţe vizează dezvoltarea 

resurselor umane prin îmbunătăţirea accesului la calificare. 

În cadrul acestei măsuri se acordă sprijin pentru: 

 Programe de formare profesională de scurtă durată (iniţiere, perfecţionare şi 

specializare), cu perioade diferenţiate de pregătire, în funcţie de tematica cursului, 

grupul ţintă şi nivelul existent de pregătire al solicitanţilor de formare profesională în 
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vederea îmbunătăţirii şi perfecţionării cunoştinţelor privind competenţele manageriale 

şi tehnice în domeniul agricol, forestier şi agro-alimentar, introducerea de noi 

tehnologii şi inovaţii, protecţia mediului şi agricultura ecologică, cunoaşterea şi 

respectarea condiţiilor de eco-condiţionalitate etc. 

 Acţiuni de informare şi difuzare de cunoştinţe privind schemele de sprijin ale PAC, a 

modului de aplicare a măsurilor pentru dezvoltare rurală. 

 Acţiuni de sensibilizare ecologică a populaţiei 

 

Se acordă sprijin pentru programe de formare profesională care cuprind acţiuni din domeniile 

agricol, silvic şi alimentar, ca de exemplu: 

 Diversificarea activităţilor în exploataţiile agricole, îmbunătăţirea calităţii producţiei,  

 Igiena şi siguranţa alimentelor, crearea de condiţii pentru a asigura bunăstarea 

animalelor şi sănătatea plantelor, siguranţa muncii, folosirea fertilizanţilor şi 

amendamentelor în agricultura în concordanta cu standardele Uniunii Europene; 

 Îmbunătăţirea şi încurajarea afacerilor; 

 Îmbunătăţirea cunoştinţelor privind protecţia mediului; 

 Pregătire tehnică (noi tehnologii informaţionale, introducerea de inovaţii, difuzarea 

rezultatelor cercetării şi a gestionarii durabile a resurselor naturale etc.); 

 Managementul durabil al terenurilor agricole şi forestiere; 

 Dezvoltarea unor capacităţi inovative în lanţul agro-alimentar; 

 Însuşirea cerinţelor privind eco-condiţionalitatea şi aplicarea unor metode de 

producţie compatibile cu întreţinerea şi ameliorarea peisajului, respectiv cu protecţia 

mediului. 

Sprijin financiar acordat pentru participarea fermierilor la diferite întruniri tematice, târguri, 

expoziţii, proiecte de succes, evenimente care pot contribui la informarea acestora privind, de 

exemplu, noile tehnologii aplicate în diferite sectoare, sau pentru acţiuni de schimb de 

experienţă etc. 

Beneficiari: 

 Beneficiarii finali sunt persoane adulte care activează în domeniile agriculturii, 

silviculturii (inclusiv proprietari de pădure) şi industriei agro-alimentare. 

 Beneficiarii direcţi, furnizori ai acţiunilor de formare profesională, informare şi 
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difuzare a cunoştinţelor, sunt entităţi publice sau private care activează în domeniul 

formării profesionale a adulţilor şi/sau informării şi difuzării de cunoştinţe care 

îndeplinesc criteriile de eligibilitate şi de selecţie. 

Precizări privind acţiunile eligibile 

Tipuri de acţiuni eligibile 

Acţiuni imateriale: 

 Onorarii si diurna pentru experţii din echipa de proiect a contractorului; 

 Diurne pentru cursanţi (cazare si masă); 

 Cheltuieli de transport; 

 Închirierea de echipamente specifice pentru implementarea proiectului; 

 Închirierea de spaţii adecvate pentru desfăşurarea acţiunilor de formare profesională; 

 Alte cheltuieli legate de implementarea acţiunilor de formare profesională. 

Acţiuni materiale 

 Materiale didactice si consumabile; 

 Realizarea de studii şi planuri 

Exemple: 

 Cursuri privind protecţia mediului 

 Cursuri privind igiena şi siguranţa alimentelor 

Criterii locale de selecţie: 

Vor avea prioritate proiectele care: 

- Se adresează tinerilor din teritoriul acoperit de GAL 

- Se adresează tinerilor fermieri din teritoriul acoperit de GAL 

- Se adresează fermelor de subzistenţă şi semi-subzistenţă din teritoriul acoperit de 

GAL 

- Urmăresc facilitarea reconversiei profesionale în teritoriu prin cursuri de calificare şi 
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recalificare 

- Încurajează activităţile privind protecţia mediului, igiena şi siguranţa alimentelor 

- Se adresează persoanelor adulte care activează în domeniul agriculturii, silviculturii şi 

industriei alimentare 

- Vizează elaborarea unor strategii şi planuri privind reciclarea deşeurilor agricole şi 

protecţia mediului din teritoriul acoperit de GAL 

- Încurajează activităţile de asociere între agricultori 

Încurajează activităţile de informare a fermierilor cu privire la participarea la târguri 

şi expoziţii, oferă informaţii despre piaţa naţională şi internaţională 

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 5.000 40.000 32.000 8.000 0 

Indicatori 

Tipul indicatorului Indicator Ţintă 2013 

Realizare 

Număr participanţi, din care 150 

 femei 45 

 tineri sub 40 ani 75 

Volum total al investiţiilor (EUR) 40.000 

Număr de zile (de pregătire profesională) realizate de 

participanţi 

1.170 

Rezultat 

Număr de participanţi care au terminat cu success 

formarea profesională, din care  

120 

 femei 30 

 tineri sub 40 ani 60 

Impact Creşterea productivităţii muncii (creştere anuală)  8% 
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Măsura: 1.1.2 Instalarea Tinerilor Fermieri 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

Motivaţia sprijinului   

La nivelul teritoriului delimitat de Grupul de Acţiune Locală Sud Vest Satu Mare 

activitatea agricolă este slab diversificată cea ce rezultă în competitivitatea scăzută a 

acestui sector. În acelaşi timp majoritatea fermelor individuale se caracterizează printr-o 

putere economică redusă şi orientate spre consum din producţie proprie, având mai mult 

caracter de subzistenţă şi semi-subzistenţă. Deschiderea acestora către piaţă este foarte 

redus pe de o parte datorită lipsei fondurilor necesare pentru investiţii în restructurarea 

fermelor iar pe de o altă parte datorită numărului redus de tineri agricultori cu studii şi 

cunoştinţe specifice practicării mai eficiente a agriculturii.  

În acelaşi timp emigrarea generaţiilor tinere reprezintă o problemă acerbă în teritoriul 

delimitat de GAL Sud Vest Satu Mare. Generaţia tânără din lipsa de fonduri şi locuri de 

muncă preferă să se stabilească în alte regiuni sau în străinătate. 

Obiectivele măsurii 

Obiectivul general al măsurii vizează: 

1. Îmbunătăţirea si creşterea competitivităţii sectorului agricol prin promovarea instalării 

tinerilor fermieri şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu cerinţele 

pentru protecţia mediului, igiena şi bunăstarea animalelor, siguranţa la locul de muncă; 

2. Îmbunătăţirea managementului exploataţiilor agricole prin reînnoirea generaţiei 

şefilor acestora, fără creşterea populaţiei active ocupate în agricultură. 

Obiectivul specific al măsurii vizează: Creşterea veniturilor exploataţiilor conduse de 

tinerii fermieri. 

Obiectivele operaţionale vizează: Creşterea numărului de tineri agricultori care încep 

pentru prima oară o activitate agricolă ca şefi de exploataţii şi încurajarea tinerilor 

fermieri de a realiza investiţii. 

Raportul cu strategia de dezvoltare:  

Măsura Instalarea tinerilor fermieri se încadrează în prioritatea Nr. 1 Creşterea 

competitivităţii sectorului agricol al strategiei de dezvoltare iar în cadrul acestei 
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priorităţi în obiectivul specific 1.1. Dezvoltarea sectorului agricol prin sprijinirea 

producţiei agricole, valorificarea produselor agricole şi dezvoltarea industriei agro 

alimentare, de asemenea implementarea măsurii contribuie la realizarea obiectivului 

operaţional: Creşterea numărului de tineri fermieri instalaţi cu activitate orientată spre 

piaţă. 

Raportul cu analiza SWOT: 

Economia locală: 

Puncte tari: 

• Terenurile agricole deţin peste 80% din fondul funciar, constituindu-se aşadar o 

resursă de primă importanţă pentru economia locală 

• Terenurile arabile deţin la nivelul teritoriului analizat peste 75% din terenurile 

agricole 

Puncte slabe: 

• Nivelul scăzut al transferului între generaţii în domeniul agriculturii 

• Numărul scăzut al tinerilor fermieri 

• Nivel scăzut de conformitate cu normele UE 

• Număr ridicat de ferme de subzistenţă sau semi-subzistenţă neperformante 

• Neprelucrarea produselor agricole existente 

• Număr scăzut a unităţilor de producţie 

• Slaba specializare pe sectoare productive 

• Lipsa pieţei de desfacere pentru produsele tradiţionale 

Sinergia cu alte măsuri 

Sprijinul acordat este complementar acţiunilor prevăzute în cadrul altor masuri din Axa 

I (111 „Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe”, 121 „Modernizarea 

exploataţiilor agricole”, 125 „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de 

dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii; 141 „Sprijinirea fermelor agricole de 

semi-subzistenţă” şi „143 „Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru 

agricultori”).  
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Sprijinul acordat prin această măsură este complementar acţiunilor prevăzute în cadrul 

altor Fonduri: Fondul Social European (FSE) 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

Sprijinul acordat în cadrul măsurii, are ca scop: 

1. Îmbunătăţirea managementului exploataţiilor agricole; 

2. Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiei agricole; 

3. Adaptarea producţiei la cerinţele pieţei; 

4. Respectarea normelor comunitare, în special, cerinţele de eco-condiţionalitate, de 

protecţie a muncii, protecţia mediului şi sanitar-veterinare. 

Beneficiari : 

În cadrul acestei măsuri se va acorda sprijin pentru următoarele tipuri de beneficiari:  

1.Au vârsta sub 40 de ani şi se instalează pentru prima dată în exploataţiile agricole, ca şi 

conducători (şefi) ai exploataţiei; 

2. Deţin sau se angajează să dobândească competenţe si calificări profesionale în raport 

cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare.  

3. Prezintă un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activităţilor agricole din cadrul 

exploataţiei, 

4. Sunt membri ai familiei de fermier, care au lucrat mai mult de 50% din timpul lor de 

lucru în cadrul fermei (nu neapărat în ferma familiei de fermier) cu cel puţin 12 luni 

înaintea instalării sale pe cont propriu. 

Nivelul minim de calificare solicitat este:  

absolvent de liceu sau de şcoală profesională/şcoală de arte şi meserii în domeniul 

agricol, veterinar şi economic cu profil agricol;  

absolvent de liceu care prezintă un certificat de calificare sau un certificat de absolvire 

a unui curs de formare de minim 150 de ore în domeniul agricol.  

O exploataţie agricolă nu poate primi sprijin prin această măsura decât o singură dată.  
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Nu se acorda sprijin prin aceasta măsura, persoanelor care nu au acte de proprietate sau 

contracte de arendă/concesionare încheiate în nume propriu, cu excepţia şotului sau 

şotiei. În acest ultim caz, un singur membru al familiei poate primi sprijin, chiar dacă 

ambii soţi îndeplinesc condiţiile prevăzute în măsura. 

Definirea instalării 

Instalarea tinerilor fermieri reprezintă activitatea de înfiinţare şi/sau preluare prin 

transfer de proprietate şi/sau arendă/concesionare a unei exploataţii agricole între 6-40 

UDE, pentru prima dată în calitate de conducător (şef) de exploataţie. 

Definiţii: 

Exploataţia agricolă este o unitate tehnico-economică ce îşi desfăşoară activitatea sub o 

gestiune unică şi are ca obiect de activitate exploatarea terenurilor agricole şi/sau 

activitate zootehnică. 

 Conducătorul exploataţiei este acea persoană care administrează si îşi asumă riscuri 

economice privind exploataţia agricolă (poate fi: persoană fizică sau acţionar unic). 

Unitatea de dimensiune economica (UDE) reprezintă unitatea prin care se exprimă 

dimensiunea economică a unei exploataţii agricole determinată pe baza marjei brute 

standard a exploataţiei (Decizia Comisiei nr. 85/377/CEE). Valoarea unei unitate de 

dimensiune economica este de 1.200 Euro. Exploataţia agricolă trebuie să fie înregistrată 

în Registrul Fermelor înainte de solicitarea sprijinului. Tinerii fermieri care beneficiază 

de sprijin prin această măsură sunt obligaţi să urmeze, în primii trei ani de la primirea 

sprijinului, cursuri de formare profesională prin măsura 111 „Formare profesională, 

informare şi difuzare de cunoştinţe” în cel puţin unul din domeniile: managementul 

exploataţiei agricole, contabilitatea fermei, protecţia mediului, agricultura ecologică etc.  

Criterii de selecţie a beneficiarilor măsurii: 

 deţine o fermă de semi-subzistenta; 

 deţine o exploataţie agricolă într-o zonă defavorizată; 

 are în proprietate exploataţia agricolă; 

 face parte dintr-o formă asociativă, recunoscută conform legislaţiei în vigoare; 

- accesează o măsură de agromediu.  
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Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecţie mai sus 

menţionate. 

Contractele de arendare trebuie sa fie încheiate pe termen de minim 5 ani. 

Evaluarea numărului:5 

Precizări privind acţiunile eligibile : 

* Acţiuni imateriale : 

Tip de acţiuni eligibile : 

- taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi avizelor necesare pentru 

implementarea proiectului 

Exemple : 

 - obţinerea de avize, autorizaţii etc. 

 * Acţiuni materiale : 

Tip de acţiuni eligibile : 

Cel puţin din 30% din sprijinul acordat va fi investit pentru realizarea 

conformităţii cu standardele comunitare, modernizarea şi dezvoltarea exploataţiei, astfel: 

construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă la 

nivel de fermă, incluzându-le şi pe cele pentru protecţia mediului; 

achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, 

maşini, utilaje, instalaţii, echipamente şi accesorii, echipamente şi software specializate; 

achiziţionarea de animale şi după caz a cotei de producţie; 

plantarea si replantarea plantelor perene; 

achiziţionarea de teren pentru activitatea agricolă. 

Volumul sprijinului 

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri va fi acordat sub formă de primă, în 

două tranşe. Beneficiarul trebuie să demonstreze la data ultimei verificări că dimensiunea 

fermei este de peste 10 UDE şi a crescut cu minim 4 UDE de la data adoptării deciziei 

individuale de acordare a sprijinului de instalare a tânărului fermier. Sprijinul pentru 



PLAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

Teritoriu Sud-Vest Satu Mare 

 

 

 

 

instalare este de 10.000 Euro pentru o exploataţie agricolă cu dimensiunea minimă de 6 

UDE, iar peste această dimensiune sprijinul pentru instalare poate creşte cu 2.000 Euro/1 

UDE dar nu va putea depăşi 25.000 Euro/exploataţie. 

Exemple: 

Instalarea de tineri fermieri 

Criterii locale de selecţie: 

Se va acorda prioritate pentru: 

- tineri fermieri femei 

- tineri fermieri până la 40 de ani 

- proiecte inovative 

- proiecte care includ acţiuni de protecţia mediului şi folosire a resurselor regenerabile 

proiectele care includ acţiuni specifice ale agriculturii: - creşterea animalelor, 

preclucrarea produselor agricole, înfiinţare de unităţi de producţie 

 

 

 

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  

5 6.000 30.000 24.000 6.000 0 

   80% 20%  
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Indicatori: 

Tipul de indicator Indicator Ţinta 2013 

Realizare 

Numărul total de tineri fermieri sprijiniţi 5 

 din care femei 1 

 după tipul sectorului agricol/tipul de 

producţie în conformitate cu Decizia (CE) 
369/2003 

 

Volumul total al investiţiilor (Euro) 30.000  

Rezultat 
Creşterea valorii adăugate brute în fermele care 

beneficiază de sprijin (mil. Euro) 
0,01 

Impact 

Creşterea economică (mil. Euro) 
0,2 

Creşterea productivităţii muncii (creştere anuală)  8% 
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Măsura: 1.2.1 Modernizarea exploataţilor agricole 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei: 

Justificarea intervenţiei 

La nivelul teritoriului delimitat de Grupul de Acţiune Locală Sud Vest Satu Mare deşi există 

un potenţial agricol deosebit, se remarcă încă o insuficientă diversificare a culturilor agricole, 

în special a celor horticole, energetice, în sectorul creşterii animalelor, a practicării 

agriculturii ecologice, a culturilor apicole, pentru a veni în întâmpinarea cerinţelor pieţei prin 

diversificarea gamei sortimentale a producţiei şi prin îmbunătăţirea activităţii de marketing.  

În acelaşi timp majoritatea fermelor individuale se caracterizează printr-o putere economică 

redusă şi orientare spre consum din producţia proprie, având mai mult caracter de subzistenţă 

şi semi-subzistenţă. În ciuda existenţei unui număr ridicat de teren fertil adecvat pentru 

horticultură, ponderea acestui sector fiind prea puţin dezvoltată. Nivelul slab dezvoltat al 

acestui sector se datorează pe de o parte lipsei infrastructurii necesare depozitării produselor 

pe de o altă parte lipsei iniţiativelor de procesare a produselor horticole.  

În teritoriul delimitat de GAL Sud Vest Satu Mare în ciuda existenţei condiţiilor climatice 

favorabile pentru practicarea apiculturii acest sector este slab dezvoltat pe de o parte datorită 

lipsei fondurilor pentru dezvoltarea acestuia pe de altă parte nu este rezolvată ambalarea 

produselor cea ce rezultă în posibilităţi limitate de desfacere a mierii.  

În cadrul teritoriului delimitat de Grupul de Acţiune Locală Sud-Vest Satu Mare care 

cauzează ponderea din ce în ce mai mică a zootehniei în economia locală cât şi 

productivitatea scăzută a acestui sector. De asemenea există spaţii neutilizate adecvate pentru 

creşterea animalelor însă datorită efectivului scăzut de animale acestea nu sunt utilizate.  

O altă problemă persistentă în domeniul zootehniei este numărul scăzut al unităţilor de 

procesare a produselor de provenienţă animală valoarea adăugată a acestor produse fiind 

scăzută. Din privinţa sectorului viticol poate fi remarcată numărul redus de viticultori şi în 

acelaşi timp promovarea deficitară a acestui sector. În localităţile din jurul Careiului terenul 

este adecvat practicării legumiculturii însă există în marea majoritate legumicultorii produc 

legume pentru uz propriu fără a produce pentru piaţă.  

La nivelul teritoriului delimitat de Grupul de acţiune Locală Sud Vest Satu Mare există mulţi 
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producători mici care produc produse tradiţionale însă piaţa de desfacere a acestor produse 

este slab dezvoltată, iar promovarea acestora este ineficientă. Promovarea produselor 

tradiţionale româneşti poate aduce beneficii considerabile economiei rurale, prin sporirea 

veniturilor producătorilor agricoli şi reţinerea populaţiei rurale în zonele respective. 

Obiectivele măsurii:  

Obiectul general al măsurii: 

Creşterea competitivităţii sectorului agricol printr-o utilizare mai buna a resurselor umane şi 

a factorilor de producţie. 

Obiectivul specific al măsurii . 

Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, diversificarea producţiei, ajustarea 

profilului, nivelului şi calităţii producţiei la cerinţele pieţei, inclusiv a celei ecologice, 

precum şi producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile; 

 Adaptarea exploataţiilor la standardele comunitare; 

 Creşterea veniturilor exploataţiilor agricole sprijinite; 

 Sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme asociative în 

vederea încurajării fenomenului de asociere. 

Obiective operaţionale al măsurii: 

Promovarea investiţiilor în exploataţiile agricole din sectorul vegetal şi de creştere a 

animalelor pentru realizarea de construcţii noi şi/sau modernizarea construcţiilor agricole 

existente din cadrul acestora şi a utilităţilor aferente, achiziţionarea de maşini şi utilaje noi, 

înfiinţarea de plantaţii etc. 

Raportul  cu strategia de dezvoltare: 

Măsura Modernizarea exploataţilor agricole se încadrează în prioritatea Nr. 1 Creşterea 

competitivităţii sectorului agricol al strategiei de dezvoltare iar în cadrul acestei priorităţi în 

obiectivul specific 1.1. Dezvoltarea sectorului agricol prin sprijinirea producţiei agricole, 

valorificarea produselor agricole şi dezvoltarea industriei agro alimentare, de asemenea 

implementarea măsurii contribuie la realizarea următoarelor obiective operaţionale: 

Creşterea productivităţii în domeniul agricol prin diversificarea şi modernizarea 

exploataţiilor agricole şi în obiectivul specific 1.2 Îmbunătăţirea managementului şi 

marketingul produselor agricole, de asemenea implementarea măsurii contribuie la 
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realizarea următoarelor obiective operaţionale: Creşterea competitivităţii agenţilor economici 

care procesează produse agricole tradiţionale 

Raportul cu analiza SWOT 

Puncte tari: 

• Un număr de 19 produse alimentare tradiţionale atestate 

• Un număr mare de agenţi economici în industria alimentară 

Puncte slabe: 

• Lipsa pieţei de desfacere pentru produsele tradiţionale şi pentru produsele agricole  

• Nevalorificarea produselor (agricole; tradiţionale) pe plan local 

Sinergia cu alte măsuri: 

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri poate fi completat în mod direct cu sprijinul acordat 

prin măsurile 111 "Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe şi 

143"Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori”. De asemenea, 

sprijinul acordat prin măsură este complementar acţiunilor prevăzute acestei în cadrul altor 

măsuri din Axă I (123 "Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”, 142 

"Înfiinţarea grupurilor de producători", 125 "Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii 

legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”, 112 "Instalarea tinerilor 

fermieri”, 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă”) 

Sprijinul acordat acestei măsuri este complementar acţiunilor finanţate prin alte fonduri 

europene: 

 Fondul European de Dezvoltare Regională  

 Fondul de Coeziune  

Fondul Social European 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

În cadrul acestei masuri vor fi sprijinite investiţiile orientate spre dotarea cu utilaje şi 

echipamente performante în raport cu structura agricola actuala, precum şi investiţiile privind 

adaptarea construcţiilor agricole pentru respectarea standardelor comunitare şi creşterea 

competitivităţii exploataţiilor agricole. 
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Scopul sprijinului acordat prin măsura, cuprinde: 

 Îmbunătăţirea performantelor generale ale exploataţiilor agricole 

 Respectarea standardelor comunitare aplicabile tipurilor de investiţii prevăzute la 

capitolul “Tipuri de investiţii” 

 Creşterea calităţii produselor obţinute şi diversificarea producţiei agricole 

 Promovarea producerii şi utilizării durabile de energie, inclusiv energie din surse 

regenerabile în cadrul fermei 

 Înfiinţarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt (pana la 5 ani) şi 

regenerare pe cale vegetativa (lăstari, drajoni etc.), cum ar fi culturile de plopi, sălcii, 

salcâmi etc., în scopul producerii de energie regenerabila 

Creşterea competitivităţii produselor agricole prin promovarea procesării inclusiv a 

produselor tradiţionale la nivelul fermei şi comercializarea directa a acestora. 

Beneficiari: 

În cadrul acestei măsuri se va acorda sprijin pentru următoarele tipuri de beneficiari: 

 Persoanele fizice neautorizate încă vor fi acceptate ca beneficiari potenţiali daca se 

angajează sa se autorizeze până la data încheierii contractului de finanţare. 

 Grupurile de producători şi cooperativele pot fi beneficiari ai măsurii cu condiţia ca 

investiţiile realizate sa deservească interesele propriilor membri. 

 altele 

Precizări privind acţiunile eligibile 

În cadrul acestei masuri, sprijinul va fi acordat investiţiilor corporale şi necorporale, după 

cum urmează: 

Acţiunile imateriale: 

 Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) 

nr. 1974/2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de 

fezabilitate, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare 

implementării proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în legislaţia naţionala, 

achiziţionarea de patente şi licenţe (maxim 8% din valoarea totala eligibila a 

proiectului, daca proiectul prevede şi construcţii, şi maxim 3% în cazul în care 

proiectul nu prevede realizarea construcţiilor); 
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Acţiunile materiale:  

 Construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricola la nivel 

de ferma, incluzând investiţiile pentru respectarea standardelor comunitare şi pe cele 

pentru protecţia mediului şi depozitarea îngrăşămintelor; 

 Construirea şi/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din 

domeniul agricol, inclusiv utilitatea şi racorduri identificate ca necesare prin studiul 

de fezabilitate sau memoriul justificativ 

 Construirea şi/sau modernizarea fermelor de taurine pentru producţia de lapte, ca de 

exemplu: echipamente pentru producerea de furaje, instalaţii de muls, linii 

tehnologice de prelucrare şi ambalare a produselor, dotări tehnice în scopul asigurării 

controlului calităţii la nivel de ferma, etc. 

 Construirea şi/sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice şi instalaţiilor 

de irigat, asigurarea utilitarilor în vederea respectării condiţiilor de mediu 

 Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, 

maşini, utilaje, instalaţii, echipamente şi accesorii, echipamente şi software 

specializate, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul 

justificativ 

 Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate, 

necesare activităţii de producţie, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate 

sau memoriul justificativ 

 Înlocuirea plantaţiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfârşitul ciclului biologic de 

producţie (minim 40 ani) şi care nu sunt incluse în sistemul de 

restructurare/reconversie al plantaţiilor de viţa de vie sprijinit prin FEGA în cadrul 

OCP vin şi înfiinţarea plantaţiilor pentru struguri de masa 

 Înfiinţarea plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi şi căpşuni 

 Înfiinţarea pepinierelor de vita de vie, pomi fructiferi şi arbuşti, alţi arbori 

 Investiţii pentru producerea şi utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile în 

cadrul fermei 

 Investiţii pentru înfiinţarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt şi 

regenerare pe cale vegetativa, în scopul producerii de energie regenerabila; 

 Investiţii în apicultura, cu excepţia celor realizate prin Programul Naţional Apicol 

 Investiţii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzând 
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echipamente pentru vânzarea acestora, inclusiv depozitare, răcire etc. 

 Investiţii necesare adaptării exploataţiilor pentru agricultura ecologica 

 Investiţiile necesare realizării conformităţii cu standardele comunitare 

 

Exemple:  

- înfiinţarea unei plantaţii de pomi fructiferi 

- investiţie în apicultură 

- plantarea de viţă de vie 

- modernizarea ateliere de producţie pentru produse tradiţionale  

- achiziţionarea echipamente necesare pentru producere 

Criterii locale de selecţie: 

Se va acorda prioritate pentru: 

- tineri şi femei până la 40 de ani 

- forme asociative (asociaţii de producători, grup de producători) 

- proiectele care prevăd acţiuni pentru creşterea calităţii produselor obţinute şi 

diversificarea producţiei agricole 

- proiectele care prevăd acţiuni pentru promovarea producerii şi utilizării durabile de 

energie, inclusiv energie din surse regenerabile în cadrul fermei 

- proiectele care prevăd acţiuni pentru modernizarea atelierelor de producţie 

- proiectele care prevăd activităţi de producţie a produselor tradiţionale şi sau produse 

noi. 

investiţiile care respect standardele comunitare şi protecţia mediului 

Finanţare: 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională):60% 

Nr. de proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu 

Estimarea 

costului total 

pe măsură 

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţia 

publică 

naţională 

Contribuţia 

privată 

Procesarea 

produselor 

tradiţionale 10 

30.000 300.000 144.000 36.000 120.000 
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Modernizarea 

exploataţiilor 

agricole 3 

50.000 150.000 72.000 18.000 60.000 

Total 13 
 450.000 216.000 54.000 180.000 

  
100% 60% 40% 

Indicatori 

Tipul de indicator Indicator Ţinta 2013 

Realizare 

Număr de exploataţii care primesc sprijin 

pentru investiţii, din care 

13 

 exploataţii de semi-subzistenţa 

sprijinite 

1 

 exploataţii aparţinând membrilor 

formelor asociative 

1 

Volumul total al investiţiilor (Euro) 

Împartit în funcţie de: 

  tip de investiţie (investiţii în 

îmbunătăţirea terenurilor, investiţii 
în clădiri, în utilaje, alte investiţii) 

  tip de sector agricol, în conformitate 
cu Decizia (CE) nr. 369/2003) 

450.000 

Rezultat 

Număr de exploataţii care 

realizează/introduc noi produse şi/sau noi 

tehnologii 

Împărţit în funcţie de reorganizarea 
producţiei 

7 

Creşterea VAB în exploataţiile sprijinite 

(mil. Euro) 

0,14 

Număr de exploataţii care îndeplinesc 

standardele comunitare, ca urmare a 

sprijinului acordat 

13 

Impact Creşterea economica (mil. Euro) 0,10 

Creşterea productivităţii muncii Creştere anuală 

cu 0,5% 
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Măsura: 1.2.3 Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

Motivaţia sprijinului  

La nivelul teritoriului delimitat de Grupul de Acţiune Locală Sud Vest Satu Mare 

datorită presiunii concurenţiale venite din partea pieţei unice şi a marilor asociaţii 

agricole micii producători sunt cei mai vulnerabili şi expuse în cea mai mare măsură 

riscului de a nu rezista în faţa concurenţei acerbe. În consecinţă valoarea adăugată a 

produselor agricole a micilor producători este foarte scăzută având în vedere că în timp 

ce marile asociaţii agricole dispun de infrastructură adecvată pentru depozitarea şi 

păstrarea produselor agricole, micii agricultori rămân în urmă, în lipsa spaţiului necesar 

depozitării produselor aceştia sunt nevoiţi să vândă produsele la preţuri scăzute. În 

consecinţă aceştia nu au capacitatea de a face faţă concurenţei de piaţă. 

Obiectivele măsurii  

Obiectivul general al acestei măsuri este: creşterea competitivităţii întreprinderilor de 

procesare agro-alimentare si forestiere prin îmbunătăţirea performantei generale a 

întreprinderilor din sectorul de procesare si marketing a produselor agricole si forestiere, 

printr-o mai buna utilizare a resurselor umane si a altor factori de producţie. 

Obiectivul specific al măsurii vizează  

Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee pentru obţinerea de noi produse 

agricole si forestiere competitive 

Adaptarea întreprinderilor la noile standarde comunitare atât în etapa de procesare cât 

si în cea de distribuţie a produselor obţinute 

Îmbunătăţirea veniturilor întreprinderilor sprijinite prin creşterea valorii adăugate a 

produselor agricole; 

Creşterea valorii adăugate a produselor forestiere precum si a eficientei economice a 

activităţii microîntreprinderilor, prin dezvoltarea si modernizarea echipamentelor, 

proceselor si tehnologiilor de prelucrare. 

Obiectivele operaţionale vizează:  
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Sprijin pentru investiţii vizând îmbunătăţirea procesării si marketingului produselor 

agricole si forestiere. 

Raportul cu strategia de dezvoltare: 

Măsura Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere se încadrează în 

prioritatea Nr. 1 Creşterea competitivităţii sectorului agricol al strategiei de dezvoltare 

iar în cadrul acestei priorităţi în obiectivul specific 1.1. Dezvoltarea sectorului agricol 

prin sprijinirea producţiei agricole, valorificarea produselor agricole şi dezvoltarea 

industriei agro alimentare, de asemenea implementarea măsurii contribuie la realizarea 

obiectivului operaţional: Creşterea valorii adăugate a produselor agricole prin 

dezvoltarea infrastructurii agricole 

Raportul cu analiza SWOT 

Puncte tari: 

• Tendinţa de specializare pe prelucrarea lemnului  

• Un număr de 19 produse alimentare tradiţionale atestate 

• Un număr mare de agenţi economici în industria alimentară 

Puncte slabe: 

• Lipsa depozitelor, uscătoriilor, camerelor frigorifice, centrelor de colectare pentru 

produse agricole 

• Lispa unui centru logistic pentru valorificare produselor agricole 

• Nivel scăzut de conformitate cu normele UE 

Sinergia cu alte măsuri 

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri poate fi completat în mod direct cu sprijinul 

acordat prin măsurile 111 "Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe şi 

143"Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori”. De asemenea, 

sprijinul acordat prin măsură este complementar acţiunilor prevăzute în cadrul altor 

măsuri din Axă I ( 142 "Înfiinţarea grupurilor de producători", 125 "Îmbunătăţirea şi 

dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”, 

112 "Instalarea tinerilor fermieri”, 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-
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subzistenţă”), Sprijinul acordat acestei măsuri este complementar acţiunilor finanţate 

prin alte fonduri europene:  

- Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR); 

- Fondul de Coeziune (FC);  

- Fondul Social European (FSE). 

Implementarea acestei măsuri va contribui la dezvoltarea economică a teritoriului 

delimitat prin sprijinirea diversificării sectorului agricol. 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri vizează realizarea de investiţii corporale şi 

necorporale în cadrul întreprinderilor pentru procesarea si marketingul produselor 

agricole care procesează materii prime, incluse în Anexa I la Tratatul de Instituire a 

Comunităţii Europene, cu excepţia produselor piscicole si care obţin produse incluse si 

neincluse în Anexa I, pentru: 

Dezvoltarea de noi produse, procese si tehnologii 

Promovarea investiţiilor pentru producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile 

Adaptarea la cerinţele pieţei, în funcţie de resursele locale precum si deschiderea de noi 

oportunităţi de piaţa 

Promovarea investiţiilor pentru producerea biocombustibililor 

Promovarea de investiţii pentru respectarea standardelor comunitare 

Creşterea productivităţii muncii în sectorul agro-alimentar 

Aplicarea masurilor de protecţia mediului, inclusiv masuri de eficienta energetica 

Creşterea numărului de locuri de munca si a siguranţei la locul de munca 

Pentru investiţiile de procesare si marketing a produselor agricole care vizează obţinerea 

de produse neincluse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene, vor fi 

sprijinite numai sectoarele precizate în schema de ajutor de stat, care va fi conforma 

regulamentelor de ajutor de stat si numai de la data intrării în vigoare a acesteia . De 

asemenea, sprijinul este acordat pentru investiţii corporale si necorporale pentru 

procesarea si marketingul produselor forestiere, prin: 
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Creşterea eficientei sectorului de procesare si marketing a produselor forestiere prin 

inovaţii si introducerea de noi tehnologii, maşini si echipamente, cu respectarea 

standardelor de siguranţa în munca si de protecţie a mediului 

Adaptarea la cerinţele pieţei, a prelucrării si comercializării produselor forestiere, în 

funcţie de resursele locale, si explorarea de noi oportunităţi de piaţa de desfacere 

Îmbunătăţirea competitivităţii unitarilor de prelucrare si comercializare a produselor 

forestiere prin creşterea randamentului instalaţiilor si proceselor de prelucrare si a 

calităţii produselor 

Obţinerea de surse de energie regenerabila din biomasa forestiera 

Îmbunătăţirea dotărilor microîntreprinderilor prin achiziţionarea de echipamente, utilaje 

si maşini complexe de recoltare, transport si prelucrare, în cadrul aceluiaşi proces 

tehnologic, a produselor forestiere, cum sunt maşinile forestiere multifuncţionale de 

recoltat cu impact redus asupra mediului, precum si de maşini si utilaje speciale pentru 

transportul produselor forestiere, din pădure la unităţile de procesare primara 

Creşterea numărului de locuri de munca în sectorul procesării si valorificării produselor 

forestiere 

Creşterea productivităţii muncii în sectorul forestier 

Pentru procesarea produselor forestiere lemnoase sunt eligibile numai operaţiile care au 

loc înainte de prelucrarea industriala în conformitate cu art. 19 din Regulamentul (CE ) 

nr. 1974/2006. 

În cadrul acestei masuri vor fi sprijinite proiectele care conţin elemente ce conduc la 

îmbunătăţirea performantei generale a întreprinderii beneficiare, după cum urmează: 

Tehnice: 

1. Îmbunătăţirea si optimizarea fluxurilor de producţie, prelucrare si marketing a 

produselor agricole si forestiere (de exemplu: creşterea randamentului de procesare) 

2. Crearea si/sau modernizarea reţelelor locale de colectare, a capacitaţilor de 

recepţionare, depozitare, condiţionare, sortare si ambalare a produselor agricole si 

forestiere (de exemplu: prelungirea perioadei de păstrare, creşterea calităţii produselor) 
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5. Introducerea de tehnologii si procedee pentru obţinerea de noi produse, care sa 

satisfacă diferitele cerinţe ale consumatorilor (de exemplu: diversificarea gamei de 

produse)  

6. Îmbunătăţirea producţiei, procesării si marketingului produselor cu standarde de 

calitate superioare, inclusiv produsele ecologice 

7. Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii materiei prime, semifabricatelor, 

produselor si subproduselor obţinute în cadrul unitarilor de procesare si marketing (de 

exemplu: creşterea siguranţei alimentare). economico-financiare 

Economico-financiare 

1. Reducerea costurilor de producţie 

2. Creşterea valorii adăugate brute (VAB ) a întreprinderii 

3.Cresterea eficientei utilizării resurselor de producţie 

4. Îmbunătăţirea cooperării orizontale între procesatori, unităţile care furnizează materii 

prime si sectorul de desfacere 

5. Creşterea viabilităţii economice,  

De mediu si siguranţa alimentara:  

1.Reducerea emisiilor poluante si a deşeurilor în scopul protecţiei mediului (de exemplu: 

conformitatea cu nivelul stabilit prin normele de mediu) 

2. Creşterea gradului de utilizare a energiei din surse regenerabile 

3. Îmbunătăţirea siguranţei la locul de munca si a condiţiilor de igiena în producţie 

4. Îmbunătăţirea calităţii produselor prelucrate si a calităţii produselor alimentare cu 

respectarea cerinţelor de siguranţa alimentara precum si a trasabilităţii (de exemplu: 

investiţii pentru implementarea sistemului de management al calităţii, de exemplu: ISO 

9000:2005; ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 (EMAS); ISO 900; ISO/TR 10013:2001; 

ISO 19011:2002; ISO 27001, inclusiv sistemele bazate pe IT etc.). 

 Sectoarele producţiei primare 

Sectoarele prioritare de producţie primara pentru produsele agricole în cadrul măsurii 

sunt: lapte si produse lactate; carne, produse din carne si oua, cereale si panificaţie, 
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legume, fructe si cartofi, obţinerea si utilizarea biocombustibililor, seminţe oleaginoase, 

miere de albine, vin. 

Sectoarele prioritare de producţie primara pentru produsele forestiere în cadrul măsurii 

sunt: lemnoase, ne-lemnoase (de exemplu: ciuperci, fructe de pădure, seminţe, taninuri, 

plante medicinale etc., cu excepţia produselor rezultate din activitatea de vânătoare). 

Beneficiari : 

În cadrul acestei măsuri se va acorda sprijin pentru următoarele tipuri de beneficiari: 

Tipuri de beneficiari: 

Pentru produsele agricole: 

Micro-întreprinderi si Întreprinderi Mici si Mijlocii - definite în conformitate cu 

Recomandarea (CE) nr. 361/2003 

Alte întreprinderi care nu sunt micro-întreprinderi, întreprinderi mici si mijlocii, 

definite în conformitate cu art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, care au mai 

puţin de 750 angajaţi sau cu o cifra de afaceri care nu depăşeşte 200 milioane euro. 

Pentru produse forestiere: 

Micro-întreprinderi - definite în conformitate cu Recomandarea (CE) nr. 361/2003. 

Tipul de clasificare ia în considerare diferitele moduri de combinare: întreprinderi 

autonome, legate si partenere. 

Evaluarea numărului:3 

Precizări privind acţiunile eligibile : 

Sprijinul va fi acordat pentru investiţii corporale si/sau necorporale întreprinderilor din 

industria de prelucrare a produselor agro-alimentare si forestiere . 

* Acţiuni imateriale 

 Organizarea si implementarea sistemelor de management al calităţii si de siguranţa 

alimentara, daca sunt în legătura cu investiţiile corporale ale proiectului 

Cumpărarea de tehnologii (know-how), achiziţionarea de patente si licenţe pentru pregătirea 

implementării proiectului 
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Costurile generale ale proiectului conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 

1974/2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecţi, ingineri si consultanţi, studii de fezabilitate, taxe 

pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, 

aşa cum sunt ele menţionate în legislaţia naţionala, pentru pregătirea implementării 

proiectului (maxim 8% din valoarea totala eligibila a proiectului, daca proiectul prevede si 

construcţii si maxim 3% în cazul în care proiectul nu prevede realizarea construcţiilor) 

Achiziţionarea de software, identificat ca necesar prin studiul de fezabilitate sau memoriul 

justificativ. 

* Acţiuni materiale : 

Pentru produsele agricole: 

Construcţii noi si/sau modernizarea clădirilor folosite pentru procesul de producţie, inclusiv 

construcţii destinate protecţiei mediului, infrastructura interna si utilitatea, precum si 

branşamente si racorduri necesare proiectelor 

Construcţii noi si/sau modernizări pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite frigorifice 

en-gross 

Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi utilaje, instalaţii, echipamente, aparate si 

costuri de instalare 

Investiţii pentru îmbunătăţirea controlului intern al calităţii materiei prime, semifabricatelor, 

produselor si subproduselor obţinute în cadrul unitarilor de procesare si marketing 

Investiţii pentru producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile 

Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare 

activităţii de producţie si marketing, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau 

memoriul justificativ. 

Pentru produsele forestiere 

Construcţii noi si modernizarea tuturor categoriilor de spatii si încăperi pentru producerea si 

stocarea produselor forestiere şi agricole, necesare realizării proiectului, inclusiv utilitatea si 

branşamente care nu depăşesc 10% din valoarea eligibila a proiectului 

Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi instalaţii, maşini si echipamente pentru 

recoltarea (în cazul proceselor tehnologice complexe), transportul si procesarea primara a 
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produselor forestiere (lemnoase si ne-lemnoase), precum si investiţii pentru modernizarea si 

retehnologizarea capacitaţilor existente, aşa cum sunt prevăzute în studiile de fezabilitate, cu 

respectarea standardelor de mediu si securitate a muncii. 

Investiţii care nu se finanţează prin aceasta măsura: 

Procesarea sfeclei de zahar care nu se încadrează în cota alocata, precum si procesarea trestiei 

de zahar, procesarea tutunului 

Investiţii pentru unităţile de ecarisaj 

Investiţii în activitatea de cercetare pentru obţinerea de noi produse si tehnologii în domeniul 

procesării si marketingului produselor agricole si forestiere 

 Investiţii care sprijină direct vânzarea cu amănuntul. 

Exemple : 

- depozit microregional 

- camera frigorifică 

Criterii locale de selecţie: 

Se va acorda prioritate pentru: 

- forme asociative  

- microintreprinderi conduse de câtre tineri până la 40 de ani 

- proiecte care prevăd investiţii pentru construirea unui depozit microregional pentru 

producătorii din teritoriul Sud-Vest Satu Mare 

- proiecte care prevăd investiţii pentru construirea unei camera frigorifică microgegională în 

teritoriul Sud-Vest Satu Mare 

- proiecte care prevăd investiţii care respectă standardele comunitare şi protecţia mediului 
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Finanţare : 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 50% 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu  

Estimarea 

costului total 

pe măsură  

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţia 

publică 

naţională  

Contribuţia 

privată  

2 
330.000 

EUR 
660.000 EUR 264.000 66.000 330.000 

  100% 50% 50% 

Indicatori: 

Tipul de indicator Indicator Ţinta 2013 

Realizare 

Numărul total de întreprinderi sprijinite, 

din care: 

2 

 Micro-întreprinderi 2 

Numărul total de întreprinderi sprijinite, 

împărţite în funcţie de vârsta beneficiarului 

 

Volumul total al investiţiilor (Euro) 

Împărţit în funcţie de: 

 dimensiunea întreprinderii 

  tip de investiţie (investiţii în 

îmbunătăţirea terenurilor, investiţii 
în clădiri, în utilaje, alte investiţii) 

  tip de sector agricol, în conformitate 
cu Decizia (CE) nr. 369/2003*) 

 tip de activitate (procesare, 
marketing, dezvoltare) 

660.000  

Rezultat 

Număr de depozite create 2 

Numărul de întreprinderi care introduce 

produse noi şi/ sau tehnici noi 

2 

Creşterea VAB (mil. Euro) 0,132 

Impact 

Creşterea economică (mi. Euro) 0,1 

Creşterea productivităţii muncii Creştere anuală cu 

4% 
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Măsura: 141 Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei: 

Justificarea intervenţiei 

Majoritatea fermelor individuale se caracterizează printr-o putere economică redusă şi 

orientare spre consum din producţia proprie, având mai mult caracter de subzistenţă şi semi-

subzistenţă. Deschiderea acestora către piaţă este foarte redusă pe de o parte datorită lipsei 

fondurilor necesare pentru investiţii în restructurarea fermelor iar pe de o altă parte datorită 

numărului redus de tineri agricultori cu studii şi cunoştinţe specifice practicării mai eficiente 

a agriculturii. În acelaşi timp emigrarea generaţiilor tinere reprezintă o problemă acerbă în 

teritoriul delimitat de GAL Sud Vest Satu Mare. Generaţia tânără din lipsa de fonduri şi 

locuri de muncă preferă să se stabilească în alte regiuni sau în străinătate 

Obiectivele măsurii:  

Obiectul general al măsurii  

Creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole în curs de restructurare pentru facilitarea 

rezolvării problemelor legate de tranziţie, având în vedere faptul ca sectorul agricol şi 

economia rurala sunt expuse presiunii concurenţiale a pieţei unice. 

Obiectivul specific al măsurii  

1. Creşterea volumului producţiei destinate comercializării pentru ca fermele de semi-

subzistenţă sa devina viabile economic. 

2. Diversificarea producţiei în funcţie de cerinţele pieţei şi introducerea de noi produse. 

Obiective operaţionale al măsurii: 

Asigurarea sprijinirii veniturilor necesare în perioada de restructurare a fermelor de semi-

subzistenţă 

1. pentru mai buna utilizare a resurselor umane şi a factorilor de producţie, prin: 

stimularea spiritului antreprenorial; 

2. diversificarea activităţilor si veniturilor. 

Raportul cu strategia de dezvoltare:  

Măsura Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă se încadrează în prioritatea Nr. 1 
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Creşterea competitivităţii sectorului agricol al strategiei de dezvoltare iar în cadrul acestei 

priorităţi în obiectivul specific 1.1. Dezvoltarea sectorului agricol prin sprijinirea producţiei 

agricole, valorificarea produselor agricole şi dezvoltarea industriei agro alimentare, de 

asemenea implementarea măsurii contribuie la realizarea obiectivului operaţional: Creşterea 

numărului de ferme de semi-subzistenţă restructurate cu activitate orientată spre piaţă 

Raportul cu analiza SWOT: 

Puncte tari: 

• Terenurile arabile deţin la nivelul teritoriului analizat peste 75% din terenurile agricole 

• Existenţa unei baze furajere corespunzătoare cantitativ  pentru creşterea animalelor 

• Apicultura beneficiază de condiţii de favorabilitate ridicată datorită caracteristicilor 

climatice şi a celor legate de flora meliferă 

• Viticultura beneficiază de condiţii geografice şi climatice favorabile 

• Aeralul câmpiilor înalte dunificate sunt caracterizate de elemente de favorabilitate pentru 

pomicultură şi plante medicinale 

Puncte slabe:  

• Număr ridicat de ferme de subzistenţă sau semi-subzistenţă neperformante 

• Nivel scăzut de conformitate cu normele UE 

• Utilizarea insuficientă a resurselor locale 

• Neprelucrarea produselor agricole existente 

• Număr scăzut a unităţilor de producţie 

Sinergia cu alte măsuri: 

Sprijinul acordat acestei măsuri este complementar acţiunilor prevăzute în cadrul altor măsuri 

din Axa I: 111 Formare profesionala, informare şi difuzare de cunoştinţe, 121 Modernizarea 

exploataţiilor agricole, 142 Înfiinţarea grupurilor de producători, 143 Furnizarea de servicii 

de consiliere şi consultanta pentru agricultori 

Pentru încurajarea fermelor de semi-subzistenta să intre pe piaţa, beneficiarii sprijinului 

acordat pot accesa concomitent mai multe măsuri în cadrul PNDR şi în cadrul programului 

LEADER. De exemplu, un fermier de semi-subzistenta poate sa acceseze măsurile care 

vizează formarea profesională şi serviciile de consultanţă. După caz, fermierul poate accesa 

măsura de modernizare a exploataţiilor agricole, sau alte măsuri cum ar fi: înfiinţarea 

grupurilor de producători, dezvoltarea de activităţi non-agricole etc. 

Sprijinul este complementar acţiunilor prevăzute în cadrul masurilor din alte Fonduri: 



PLAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

Teritoriu Sud-Vest Satu Mare 

 

 

 

 

- Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR); 

- Fondul de Coeziune (FC); 

Fondul Social European (FSE). 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

Sprijinul acordat prin aceasta măsura are scopul de a asigura veniturile necesare în perioada 

de restructurare şi transformarea fermelor de semi-subzistenţă în exploataţii orientate câtre 

piaţa, prin utilizarea durabila a factorilor de producţie, îmbunătăţirea managementului prin 

diversificarea producţiei agricole, precum şi introducerea de tehnologii performante adaptate 

condiţiilor locale. Ca urmare, implementarea măsurii va conduce la creşterea veniturilor 

acestor ferme concomitent cu scăderea costurilor de producţie. 

Definiţia fermei de semi-subzistenta ţinând cont de dimensiunea minima şi/sau maxima 

a acesteia, procentul producţiei vândute şi/sau nivelul de venit al fermelor 

 

Ferma de semi-subzistenta este ferma care produce, în principal, pentru consumul propriu, 

dar care comercializează şi o parte din producţia realizata. Dimensiunea economica a 

fermelor de semi-subzistenta poate varia între 2-8 UDE. Pentru a deveni viabila, ferma de 

semi-subzistenta poate desfăşura şi activitatea non-agricole generatoare de venituri.  

Unitatea de dimensiune economica (UDE) reprezintă unitatea prin care se exprima 

dimensiunea economica a unei exploataţii agricole determinata pe baza marjei brute standard 

a exploataţiei (Decizia Comisiei nr. 85/377/CEE). Valoarea unei unităţi de dimensiune 

economica este de 2000 Euro. 

 

Definirea viitoarei viabilităţi economice 

După o perioada de trei ani de la acordarea sprijinului, viabilitatea economica a fermei de 

semisubzistenţă va fi demonstrata prin creşterea cu 20% a producţiei destinate 

comercializării şi prin creşterea cu minim 3 UDE a dimensiunii exploataţiei, comparativ cu 

situaţia iniţiala menţionata în planul de afaceri. 

 

Beneficiari: 

- persoane fizice şi persoane fizice autorizate în vârsta de până la 62 de ani, care 

prezintă un Plan de afaceri pentru restructurarea exploataţiei agricole.  
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- persoanele fizice neautorizate încă vor fi acceptate ca beneficiari potenţiali daca se 

angajează să se autorizeze  până la data încheierii contractului de finanţare. 

 

Criteriile de selecţie pentru fermele de semi-subzistenta: 

- să facă parte dintr-o forma asociativa recunoscuta conform legislaţiei naţionale în 

vigoare (de exemplu: grup de producători, cooperativa etc.);  

- să acceseze măsura de agromediu; 

- să fie în zona defavorizata; 

- să aparţină tinerilor fermieri; 

- să realizeze o investiţie, în special o investiţie pentru îndeplinirea conformităţii cu 

standardele comunitare. 

Precizări privind acţiunile eligibile 

Sprijinul public nerambursabil se va acorda sub forma unei sume fixe anuale. 

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este de 1.500 de Euro/an/fermă de semi-

subzistenţă. 

Sprijinul se acordă pentru o perioadă de maxim 5 ani pentru cererile aprobate înainte de 31 

decembrie 2013. 

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  

5 4.500 22.500 18.000 4.500 0 

   80% 20%  
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Indicatori 

Tipul de 

indicator 

Indicator Ţinta -2013 

Realizare Numărul total de ferme de semi-subsidenţă 

sprijinite  

5 

Volumul total al investiţiilor -Euro 22.500 

Rezultat Număr ferme noi intrate pe piaţă 5 

Impact Creşterea economică (mil. EUR) 0,05 

Creşterea productivităţii anuală (%) 0,5% 
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Măsura: 312. Sprijinirea pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei: 

Justificarea sprijinului 

Economia teritoriului este unilateral bazată pe agricultură. Întreprinderile din domeniul 

comercial au capacitatea de a deservii locuitorii din regiune, dar din punct de vedere al 

diferitelor servicii pentru populaţia rurală, nu sunt dezvoltate. Serviciile se concentrează în 

cele două centre urbane din aproprierea regiunii (Satu Mare, Carei). 

Una dintre principalele probleme ale regiuni este structură economică unilaterală, bazată în 

primul rând pe agricultură şi ramurile acesteia. Sectoarele non agricole, şi anume sectorul 

secundar şi terţiar sunt slab dezvoltate. În acelaşi timp în regiunea Sud-Vest Satu Mare 

tradiţiile populare din regiune sunt foarte variate, care au contribuit la dezvoltarea de 

meşteşuguri unice zonă. Momentan aceste meserii tradiţionale sunt pe cale de dispariţie fiind 

exploatate în mică măsură. Numărul meseriaşilor care încă practică aceste meserii este în 

scădere şi transferul cunoştinţelor spre generaţia tânără nu s-a realizat încă. Având în vedere 

că aceste meserii tradiţionale pot reprezenta un factor important în diversificarea şi 

dezvoltarea economiei teritoriului această măsură vizează dezvoltarea acestui sector.  

Obiectivele măsurii: 

Obiectul general al măsurii vizează dezvoltarea durabila a economiei rurale prin încurajarea 

activităţilor non-agricole, în scopul creşterii numărului de locuri de munca si a veniturilor 

adiţionale. 

Obiectivul specific al măsurii vizează:  

 Crearea si menţinerea locurilor de munca în spaţiul rural 

 Creşterea valorii adăugate în activităţi non-agricole  

 Crearea si diversificarea serviciilor pentru populaţia rurala prestate de câtre micro 

întreprinderi. 

Obiectivele operaţionale ale măsurii vizează:  

 Crearea de micro-întreprinderi precum si dezvoltarea celor existente în sectorul non-

agricol, în spaţiul rural 

 Încurajarea iniţiativelor de afaceri promovate, în special de câtre tineri si femei 
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 Încurajarea activităţilor meşteşugareşti si a altor activităţi tradiţionale 

 Reducerea gradului de dependenta fata de agricultura. 

Raportul cu strategie de dezvoltare: 

Măsura Sprijinirea pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi se încadrează în  

Prioritatea Nr. 3. Creşterea calităţii vieţii în zonele rurale prin diversificarea economiei 

locale şi sprijinirea întreprinzătorilor, iar în cadrul acaestei priorităţi în următarele obiective 

specifice:  

 3.1. Diversificarea economiei rurale prin orientarea către sectorul non-agricol şi de 

producţie iar în cadrul acestui obiectiv specific în obiectivul operaţional: 

Promovarea meşteşugurilor tradiţionale prin înfiinţare de ateliere de producţie 

 3.2. Creşterea calităţii vieţii în zonele rurale prin dezvoltarea sectorului afacerilor 

iar în cadrul acestui obiectiv specific în obiectivul operaţional:  Crearea şi 

dezvoltarea de micro-întreprinderi pentru creşterea competitivităţii pe piaţă a 

acestora 

Raportul cu analiza SWOT 

Puncte tari: 

 Existenţa meșteșugurilor tradiţionale 

 Potenţial touristic ridicat 

Puncte slabe: 

• Sectorul serviciilor slab dezvoltat la nivelul teritoriului 

• Număr scăzut de meşteşugari 

• Lipsa pieţei de desfacere pentru produsele tradiţionale şi pentru produsele agricole  

• Nevalorificarea produselor (agricole; tradiţionale) pe plan local 

• Slaba diversificare a activităţilor de recreere asociate ştrandurilor termale; 

Sinergia cu alte măsuri: 

 Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor 

şi serviciilor de piaţă 

 Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi 

facilitarea accesului acestora la finanţare START 

 Programului naţional multianual pe perioada 2002 - 2012 pentru susţinerea 

meşteşugurilor şi artizanatului 
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 Programul naţional multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii 

antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi 

mijlocii 

Implementarea măsurii va rezulta în promovarea şi revitalizarea meşteşugurilor tradiţionale, 

facilitând crearea de noi locuri de muncă în aceste domenii. 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

Investiţii în activităţi non-agricole productive cum ar fi: 

 Industria uşoara (articole de pielărie, încălţăminte, lâna, blana, tricotaje, produse de 

uz gospodăresc, produse odorizante etc.) 

 În activităţi de procesare industriala a produselor lemnoase - începând de la stadiul de 

cherestea (ex. mobila) 

 Mecanica fina, asamblare maşini, unelte şi obiecte casnice, producerea de ambalaje 

etc. 

Investiţii pentru dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti, de artizanat şi a altor activităţi 

tradiţionale non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lânii, olăritul, brodatul, 

confecţionare instrumente muzicale tradiţionale etc.), precum şi marketingul acestora (mici 

magazine de desfacere a propriilor produse obţinute din aceste activităţi). 

 

Servicii pentru populaţia rurala cum ar fi: 

 Servicii de croitorie, frizerie, cizmărie; 

 Servicii de conectare şi difuzare internet; 

 Servicii de mecanizare, transport (altele decât achiziţia mijloacelor de transport) 

protecţie fitosanitara, însămânţare artificiala a animalelor 

 Servicii reparaţii maşini, unelte şi obiecte casnice. 

 

Investiţii în producerea de energie regenerabilă 

Achiziţionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât 

biocombustibilii. 

 

Exemple: 

Achiziţionarea de echipamente pentru dezvoltarea afacerii existente 
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Dezvoltarea atelierele de producţie cu echipamente performante  

Înfiinţarea unui atelier de croitorie 

Beneficiari: 

Privaţi: 

 Micro-întreprinderile aşa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr. 

361/2003 şi în legislaţia naţionala în vigoare  (având mai puţin de 10 angajaţi si o 

cifra de afaceri anuală netă sau active totale având o valoare de până la 2,0 milioane 

Euro) 

 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: 

 Persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, întreprinderi individuale şi întreprinderi 

familiale 

Evaluarea numărului beneficiarilor: 10 

Precizări privind acţiunile eligibile 

Tip de acţiuni eligibile 

Acţiuni imateriale:  

Investiţii necorporale (software, patente, licenţe etc.), inclusiv achiziţionarea în leasing a 

acestora. 

Acţiuni materiale 

Investiţii corporale (construcţia, modernizarea, extinderea clădirilor în scop productiv; 

dotarea aferenta cu echipamente, utilaje etc., inclusiv achiziţionarea în leasing a acestora); 

Criteriile locale de selecţie: 

Se va acorda prioritate pentru: 

- Tineri/Femei întrepinzători până la 40 de ani care înfiinţesc de prima oară o afacere 

- Proiectelor inovative 

- Proiectelor care prevăd activităţi pentru îmbunătăţirea serviciilor din teritoriul Sud-

Vest Satu Mare 
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- Proiecte care includ acţiuni de protecţia mediului şi de folosire a resurselor 

regenerabile 

- Proiecte care prevăd activităţi pentru gestionarea deşeurilor agricole 

- Proiecte care prevăd investiţii în înfiinţarea de unităţi de producţie (meştesuguri 

tradiţionale) 

- Proiecte care prevăd infiinţarea de noi locuri de muncă 

Proiecte care au ca scop dezvoltarea sectorului non-agricol 

Finanţare: 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională):70% 

Nr. de proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu  

Estimarea 

costului 

total pe 

măsură  

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţia 

publică 

naţională  

Contribuţia 

privată  

Înfiinţarea de 

ateliere 

meşterşugăreşti 

5 

35.000 175.000 98.000 24.500 52.500 

Crearea/dezvolt

area de micro 

intreprinderi  

5 

35.000 175.000 98.000 24.500 52.500 

Total: 10  350.000 196.000 49.000 105.000 

  100% 70% 30% 
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Indicatori: 

Tipul de 

indicator 

Indicator Ţinta -2013 

Realizare Volum total al investiţiei (EUR) 350.000 

Număr de investiţii sprijinite împărţite după 

categorii: 

10 

 din care femei 3 

 din care tineri 5 

 din care micro-întreprinde nou create  5 

Rezultat Număr brut de locuri de muncă create 13 

Creşterea valorii adăugate brute non-agricole în 

investiţiile sprijinite (mil. euro) 

0,08 

Impact Creşterea ocupării în sectorul non-agricol în 

zona vizată 

1,5% 

Creşterea economică (mil. Euro) 0,07 
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Măsura: 313. Încurajarea atractivităţilor turistice 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei: 

Justificarea intervenţiei 

Una dintre principalele probleme economice cu care se confruntă teritoriul este valorificarea 

ineficientă a potenţialului turistic. Acest lucru se datorează mai multor probleme: pe de o 

parte lipsa numerică şi calitativă a locurilor de cazare. Hotelurile existente se rezumă la 

localitatea Tăşnad, strâns legate de turismul balnear. Numărul ofertelor de cazare private este 

scăzută, calitatea serviciilor nu este satisfăcătoare, iar în majoritatea cazurilor ele nu 

corespund standardelor. În acelaşi timp ofertele turistice nu sunt sistematizate: comunele din 

GAL au evenimente specifice organizate, dar lipsa gestiunii globalizate, a traseelor tematice 

şi pachetelor turistice se face resimţit şi oportunităţile de divertisment sunt insuficient 

mediatizate, nu există o bază comună de marketing. Lângă toate acestea se adaugă faptul că 

valorile culturale şi naturale din regiune nu sunt exploatate, dezvoltarea turistică a regiunii 

necesită crearea de atracţii turistice. Exploatarea potenţialului turistic a regiunii presupune 

renovarea patrimoniului natural şi artificial, dezvoltarea serviciilor turistice existente şi 

crearea de oferte turistice noi.  

Implementarea proiectelor şi dezvoltarea ofertelor turistice în zonă va contribui la 

modificarea structurii de dezvoltarea economică a teritoriului. Veniturile provenite din turism 

consolidând economia locală, contribui la creşterea nivelului de trai şi la dezvoltarea 

sectorului serviciilor 

Obiectivele măsurii 

Obiectul general al măsurii  

Dezvoltarea activităţilor turistice în zonele rurale care sa contribuie la creşterea numărului de 

locuri de munca şi a veniturilor alternative, precum şi la creşterea atractivităţii spaţiului rural. 

Obiectivul specific al măsurii.  

 Crearea şi menţinerea locurilor de munca 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; 
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 Creşterea numărului de turişti şi a duratei vizitelor. 

Obiective operaţionale al măsurii vizează: 

 Creşterea şi îmbunătăţirea structurilor de primire turistice la scară mică 

 Dezvoltarea sistemelor de informare şi promovare turistică 

 Crearea facilitaţilor recreaţionale în vederea asigurării accesului la zonele naturale de 

interes turistic. 

Raportul cu strategia de dezvoltare: 

Obiectivele măsurii 312: Încurajarea atractivităţii turistice se încadrează în Prioritatea Nr. 3. 

Creşterea calităţii vieţii în zonele rurale prin diversificarea economiei locale şi sprijinirea 

întreprinzătorilor iar în cadrul acestei priorităţi în obiectivul specific 3.3. Valorificarea 

potenţialului turistic a zonei prin îmbunătăţirea facilităţilor şi atracţiilor turistice, iar în 

cadrul acestui obiectiv specific în obiectivul operaţional: Creşterea atractivităţii turistice a 

zonei 

Raportul cu analiza SWOT 

Puncte tari: 

• Băile balneare din Tăşnad 

• Resurse forestiere 

• Lacuri de pescuit 

• Existenţa a 61 de monumente istorice 

• Existenţa a trei case memoriale: poetul Ady Endre, pictorul Aurel Pop, şi poetul Kolcsey 

Ferenc 

• 4 muzee/colecţii muzeale în: Tăşnad, Petreşti, Pişcolt şi Căuaş 

• Vestigii arheologice regăsite pe teritoriul comunelor Cehal şi Săcăşeni 

• Elemente arhitecturale rurale tradiţionale svăbesc ect. 

• Elemente etno-folclorice: muzică, dans popular,  

• Existenţa practicării turismului rural în unele localităţi 

• Existenţa drumului vinului în teritoriul 
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Puncte slabe:  

• Potenţialul balnear turistic datorat apelor termale din regiune nu este valorificat în mod 

corespunzător 

• Amenajarea deficitară (dimensional şi calitativ) a bazinelor cu apă termală; 

• Sezonalitate limitată (mai – octombrie); 

• Slaba diversificare a activităţilor de recreere asociate ştrandurilor termale; 

• Standarde scăzute ale serviciilor balneare şi urbane; 

• Corelare inexistentă/ineficientă cu alte forme de turism din zonă (turism rural, turism 

vinicol, turism pentru vânătoare şi pescuit, turism cultural etc.); 

• Agroturism slab dezvoltat 

• Inexistenţa pachetelor turistice 

• Lipsa unei baze de date turistice în regiune (pensiuni, posibilităţi de cazare, monumente 

etc.) 

• Nepromovarea obiectivelor turistice 

• Structuri de primire turistică modernizate în mică măsură 

• Lipsa reţelei de marketing turistic 

• Lipsa birourilor de informare turistică 

Sinergia cu alte măsuri 

Investiţiile susţinute prin Măsura 313 din PNDR, sunt completate de intervenţia POS DRU 

privind orientarea, consilierea şi traning-ul în domeniul antreprenorial şi non-agricol acordat 

locuitorilor din mediul rural, în special a acelora care provin din agricultura de subzistenţă. 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

În cadrul acestei măsuri se va acorda sprijin pentru exploatarea potenţialului turistic al 

regiuni, prin dezvoltarea atractivităţii turistice, valorificarea patrimoniului local, natural şi 

artificial, crearea de oferte turistice şi dezvoltarea structurilor de cazare.  

Sprijinul prin acesta măsura vizează investiţii în spaţiul rural: 

a) Investiţii în infrastructura de primire turistică 
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b) Investiţii în activităţi recreaţionale 

c) Investiţii în infrastructura la scară mică precum centrele de informare, amenajarea de 

marcaje turistice, etc.; 

d) Dezvoltarea şi/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural. 

 

Beneficiari: 

 Micro-întreprinderile aşa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr. 

361/2003 şi în legislaţia naţionala în vigoare  (având mai puţin de 10 angajaţi si o 

cifra de afaceri anuală netă sau active totale având o valoare de până la 2,0 milioane 

Euro). 

 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: 

 persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, întreprinderi individuale şi întreprinderi 

familiale 

 ONG 

 Comunele 

Evaluarea beneficiarilor: 46.000 

Precizări privind acţiunile eligibile 

Tip de acţiuni eligibile 

Acţiuni imateriale 

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 ţi montaj şi costurile generale legate 

de întocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de 

fezabilitate/memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi 
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autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în legislaţia 

naţionala, achiziţia de patente şi licenţe, în limita unui procent de 10% din valoarea totala a 

proiectului, iar pentru proiectele care nu prevăd construcţii în limita a 5%. 

Pentru componenta a).  

Acţiuni materiale 

Construcţia, modernizarea, extinderea şi dotarea structurilor de primire turistice (structuri 

agro-turistice şi alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o micro-întreprindere) 

având până la 15 camere: 

 Pentru investiţii în structuri de primire turistice altele decât cele de agro-turism, 

nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect, trebuie să atingă 

standardul de calitate de minimum 3 margarete/stele 

 Pentru investiţiile în agro-turism structura de primire turistica, nivelul de confort şi 

calitate a serviciilor propuse prin proiect, trebuie să atingă standardul de calitate de 

minimum 1 margaretă. În cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic, 

este permisa doar modernizarea şi extinderea structurilor de primire turistice.  

De asemenea, vor fi susţinute investiţiile de racordare la utilităţile publice, achiziţionarea de 

echipamente de producere 

Pentru componenta b).  

Acţiuni materiale 

 Investiţii private în infrastructura turistica de agrement independentă sau dependentă 

de structură de primire turistică precum spaţii de campare, amenajări de ştranduri si 

piscine, achiziţionare de mijloace de transport tradiţionale pentru plimbări, trasee 

pentru echitaţie inclusiv prima achiziţie de cai în scop turistic (cu excepţia celor 

pentru curse şi competiţii) şi asigurarea adăposturilor acestora (ca parte componentă a 

proiectului), rafting etc. 

Pentru componenta c).  

Acţiuni imateriale 

Acţiuni materiale 

 Construirea, modernizarea si dotarea centrelor locale de informare în scopul 
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promovării, prezentării şi vizitării turistice 

 Dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare pentru structurile de primire 

turistice din spaţiul rural, conectate la sistemele regionale şi naţionale 

 Amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice de utilitate publică etc.; 

 Investiţii legate de refacerea în scop turistic a vechilor trasee de cale ferată cu 

ecartament îngust, a amenajărilor complementare acestora (ex: construcţii, plan 

înclinat etc.), recondiţionarea echipamentelor şi utilajelor; 

 Investiţii legate de înfiinţarea şi amenajarea de trasee tematice (ex: “drumul vinului”, 

„al olăritului”, „cioplitorilor în lemn” etc.). 

Pentru componenta d).  

Acţiuni materiale 

 Elaborare de materiale promoţionale precum prima editare a materialelor în scopul 

promovării acţiunilor turistice: broşuri de prezentare, panouri de informare etc. 

Exemple: 

 Crearea de noi locuri de cazare 

 Dotarea structurilor de primire turistică cu echipamente sportive, dotări pentru 

petrecerea timpului liber 

 Achiziţionarea de biciclete 

 Achiziţia de mijloace de transport tradiţionale 

 Amenajarea de spaţii demonstrative pentru prezentarea modul de viaţa din regiune 

 Înfiinţarea de centre agro-turistice 

 Amenajarea unui muzeu în aer liber pentru demonstrarea tradiţiilor etnofolclorice, 

gastronomia locală şi meşteşugurilor tradiţionale 

 Înfiinţarea unui centru de educaţie ecologică 

 Amenajarea 5 trasee turistice 

 Înfiinţarea unui pagini de web regional 
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Criterii locale de selecţie: 

Se va acorda prioritate pentru proiectele care: 

- Au ca şi scop crearea de noi locuri de muncă 

- Au ca şi scop dezvoltarea infrastructurii turistice din teritoriul acoperit de GAL 

- Prevăd activităţi pentru dezvoltarea ecoturismului, turismului rural, agroturism în 

teritoriul acoperit de GAL 

- Au ca şi scop dezvoltarea sistemelor de informare turistică 

- Contribuie la realizarea unui brand turistic microregional 

- Conţin acţiuni inovative  

- Includ acţiuni de protecţia mediului 

Finanţare: 

 Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională):70% 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu  

Estimarea 

costului total 

pe măsură  

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţia 

publică 

naţională  

Contribuţia 

privată  

Componenta 

a) 2 
286.000 572.000 320.320 80.080 171.600 

Componenta 

b) 10 
28.500 285.000 159.600 39.900 85.500 

Componenta 

c) 3  
28.500 85.500 47.880 11.970 25.650 

Compon

enta d) 2 
14.300 28.600 16.016 4.004 8.580 

Total 17  971.100 543.816 135.954 291.330 

  100% 70% 30% 
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Indicatori 

Tipul de 

indicator 

Indicator Ţintă 2013 

Realizare Numărul de noi acţiuni turistice sprijinite 

împărţite după acţiune 

17 

 infrastructura recreaţională şi de primire 

turistică  

10 

 infrastructura la scară mică, centre de 

informare turistică, amenajare marcaje/ 

trasee turistice 

4 

 marketing-ul tursimului rural din în 
regiunea Sud-Vest Satu Mare 

2 

Volum total al investiţiilor împărţite după 

acţiuni eligibile (EUR) 

971.100 

Rezultat Numărul suplimentar de vizite turistice 

Împărţite pe număr de înnoptări, număr de 

turişti pe zi 

50.000 

 Creşterea valorii adăugate brute non-agricole în 

investiţiile sprijinite (mil. Euro) 

0,28 

 Numărul brut de locuri de muncă create împărţit pe 
categorie de gen şi vârstă 

38 

Impact Crearea de locuri de muncă  32 

Creşterea economică (mil. Euro) 0,2 
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Măsura: 3.2.2. Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru 

economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei: 

Justificarea intervenţiei 

Una dintre problemele principale cu care se confruntă populaţia teritoriului Sud-Vest Satu Mare 

este că viaţa comunitară este slab dezvoltată. Această problemă este cauzată de mai multe lipsuri – 

în primul rând lipsa fondurilor financiare pentru organizarea de programe comunitare şi culturale. 

Organizaţiile culturale existente în teritoriu nu deţin de echipamente necesare şi de spaţiu necesar 

pentru a organiza activităţi culturale permanente.  

Teritoriul deţine de o importantă baza culturală pe care se poate valorifica pentru dezvoltarea 

turismului cultural. Dezvoltarea acestui sector al turismului se poate realiza în teritoriul vizat de 

GAL, numai prin punerea în valoare a moştenirii culturale prin oferirea de programe şi activităţi 

culturale pentru turişti. Atingerea obiectivelor operaţionale a prezentei măsuri va ajuta la creşterea 

atractivităţii turistice a zonei vizat de GAL.  

În arealul rural acoperit de teritoriul Sud Vest Satu Mare sunt numeroase clădiri de mare valoare 

istorică, culturală şi artistică abandonate sau într-o stare avansată de degradare. Reabilitarea fizică 

ale acestor clădiri şi asigurarea unor noi funcţii acestora este deosebit de importantă pentru creşterea 

calităţii vieţii locuitorilor. Aceste clădiri de obicei sunt în administrarea autorităţilor locale, dar 

datorită lipselor financiare modernizarea acestora devine mai deficitar. 

Una din problemele identificate printre punctele slabe al teritoriului Sud Vest Satu Mare este faptul 

că din punct de vedere estetic unele comune din teritoriu nu sunt atractive. Există multe clădiri 

degradate funcţionale sau scoase din uz de obicei aşezate în centrul comunelor, aceasta având un 

impact negativ asupra aspectului general al comunelor.  

Al doilea problemă cu care se confruntă teritoriul este că centrele educaţionale sunt la mare distanţă 

şi în aceleaşi timp numărul persoanelor care au nevoie de specializare şi de recalificare este destul 

de ridicat la nivelul teritoriului. Pe lângă aceste probleme teritoriul nu dispune de un centru de 

formare, dar sunt numeroase clădiri neutilizate. Pentru rezolvarea acestor probleme s-a prevăzut în 

strategia de dezvoltare aplicarea acestei măsuri. 

Atât la nivelul ţării cât şi la nivelul teritoriului Sud Vest Satu Mare, fenomenul de îmbătrânire 

demografică s-a amplificat considerabil în decursul ultimilor ani. Prin amplificarea fenomenului de 
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îmbătrânire demografică îşi fac apariţia o serie de probleme socio-economice.  

Pe lângă aceste probleme la nivelul teritoriului se poate constata şi alte tendinţe demografice 

negative care justifică dezvoltarea serviciilor sociale cum ar fi: îmbătrânirea demografică, scăderea 

populaţiei tinere, creşterea numărului persoanelor aflate în dificultăţi, creşterea numărului 

şomerilor. 

În privinţa spaţiilor pentru practicarea activităţilor sportive la nivelul teritoriului Sud Vest Satu 

Mare aproape în fiecare 18 comune există o sală de sport. Mulţi dintre aceştia au fost construite cu 

ajutorul programului naţional „construcţii de săli de sport”. Cu ajutorul construcţiei sălilor de sport 

a crescut şi numărul cluburilor sportive. Cu toate acestea că pentru practicarea sportului sunt spaţii 

adecvate, cluburile se confruntă cu lipsa fondului financiar pentru organizare de competiţii sportive 

sau pentru a cumpăra echipamentul necesar. 

Obiectivele măsurii 

Obiectivul general al măsurii vizează îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru populaţie, 

asigurarea accesului la serviciile de baza şi protejarea moştenirii culturale şi naturale din spaţiul 

rural în vederea realizării unei dezvoltări durabile. 

Obiectivul specific este creşterea numărului de locuitori din zonele rurale care beneficiază de 

servicii îmbunătăţite. 

Obiectivele operaţionale a măsurii vizează: 

 Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază în spaţiul rural 

 Îmbunătăţirea accesului la serviciile publice de bază pentru populaţia rurală 

 Creşterea numărului de sate renovate 

 Creşterea numărului de obiective de patrimoniu din spaţiul rural sprijinite 

Raportul cu strategia de dezvoltare: 

Sprijinul acordat prin măsura 3.2.2. Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de 

bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale se încadrează în 

Prioritatea Nr. 4. Dezvoltarea zonei rurale prin îmbunătăţirea serviciilor de bază şi întărirea vieţii 

comunitare iar în cadrul acestei priorităţi în următoarele obiective specifice: 

 4.1Protejarea moştenirii culturale, iar în cadrul acestui obiectiv specific în obiectivele 

operaţionale: Conservarea moştenirii culturale sprijinirea organizaţiilor culturale şi 
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confesionale şi Renovarea clădirilor neutilizate şi redestinarea acestora în scopul 

educaţional şi cultural. 

 4.2 Întărirea vieţii comunitare prin dezvoltarea serviciilor sociale iar în cadrul acestui 

obiectiv specific în următorul obiectiv operaţional: Îmbunătăţirea serviciilor de bază  

Sinergia cu alte măsuri 

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri poate fi completat în mod indirect cu sprijinul acordat prin 

măsurile 313 Încurajarea activităţilor turistice. 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

În cadrul acestei măsuri vor fi sprijinite: 

a) Crearea şi modernizarea infrastructurii fizice de bază 

b) Crearea şi dezvoltarea serviciilor publice de bază pentru populaţia rurală 

c) Protejarea patrimoniului cultural de interes local şi natural din spaţiul rural. 

Beneficiari: 

În cadrul acestei măsuri se va acorda sprijin pentru următoarele tipuri de beneficiari: 

Tipuri de beneficiari : 

Publici: 

 Comunele prin reprezentanţii lor legali conform legislaţiei naţionale în vigoare 

 Autorităţile locale (comune) sau asociaţii de dezvoltare intercomunitare prin 

operatorii regionali pentru investiţiile în infrastructura de apa/apa uzata 

 

Privaţi: 

 Asociaţiile de dezvoltare intercomunitare realizate între două sau mai multe comune 

înfiinţate conform legislaţiei naţionale în vigoare 

 ONG-uri, aşezăminte culturale şi instituţii de cult definite conform legislaţiei 

naţionale în vigoare 

 Persoane fizice şi juridice care deţin în proprietate sau administrează obiective de 

patrimoniu cultural/natural de interes local şi care aplica pentru componenta „c”.  
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Evaluarea numărului: 46000 

Precizări privind acţiunile eligibile 

Tip de acţiuni eligibile : 

Acţiuni imateriale : 

Pentru componenţa b) 

 De asemenea vor fi susţinute cheltuielile cu achiziţionarea de echipamente hardware, 

software, inclusiv costurile de instalare si montaj.  

Pentru componenţa c) 

 Studii privind patrimoniul cultural (material şi imaterial) din spaţiul rural cu 

posibilitatea de valorificare a acestora şi punerea acestora la dispoziţia comunităţii 

 

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 ţi montaj şi 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 

naţionala, achiziţia de patente şi licenţe, în limita unui procent de 10% din valoarea totala a 

proiectului, iar pentru proiectele care nu prevăd construcţii în limita a 5%. 

Acţiuni materiale : 

Pentru componenţa a): 

 Înfiinţarea de drumuri noi, extinderea si îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes 

local (drumuri comunale, vicinale şi străzi din interiorul comunei) ce aparţin 

proprietarii publice a unitarii administrative pe teritoriul căreia se afla, aşa cum sunt 

definite şi clasificate în conformitate cu legislaţia naţionala în vigoare 

 Prima înfiinţare, extinderea şi îmbunătăţirea reţelei publice de apă (captare, staţii de 

tratare, alimentare) pentru localităţile rurale având sub 10.000 populaţie echivalenta  

 Prima înfiinţare, extinderea şi îmbunătăţirea reţelei publice de apă uzata (canalizare, 

staţii de epurare) pentru localităţile rurale având sub 10.000 populaţie echivalentă  
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 Prima înfiinţare şi extinderea reţelei publice de joasa tensiune şi a reţelei publice de 

iluminat cu eficienţă energetică ridicată 

 Prima înfiinţare şi extinderea reţelei publice locale de alimentare cu gaz câtre alte 

localităţi rurale sau câtre zone rurale care nu sunt conectate la reţea 

 Investiţii în staţii de transfer pentru deşeuri şi dotarea cu echipamente de gestionare a 

deşeurilor. 

Pentru componenţa b): 

 Înfiinţarea, amenajarea spaţiilor publice de recreere pentru populaţia rurală (parcuri, 

spaţii de joacă pentru copii, terenuri de sport, piste de biciclete) 

 Renovarea clădirilor publice (ex. primării) şi amenajări de parcări, pieţe, spaţii pentru 

organizarea de târguri etc.) 

 Investiţii în sisteme de producere si furnizare de energie din surse regenerabile (în 

situaţia în care este vorba de clădiri publice) 

 Prima înfiinţare şi dotarea infrastructurii aferente serviciilor sociale precum centrele 

de îngrijire copii, bătrâni şi persoane cu nevoi speciale 

 Investiţii în construcţia de grădiniţe noi pentru copii, inclusiv dotarea acestora 

 Achiziţionarea de microbuze care sa asigure transportul public pentru comunitatea 

locală în zonele unde o astfel de investiţie nu este atractivă pentru companiile private 

dar care este indispensabilă pentru comunitate şi vine în sprijinul rezolvării unei 

importante nevoi sociale inclusiv construirea de staţii de autobuz 

 Achiziţionarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publice (de deszăpezire, 

întreţinere spatii verzi etc.) daca fac parte din investiţia iniţială pentru înfiinţarea 

serviciului 

 Investiţii de renovare, modernizarea si dotarea aferenta a aşezămintelor culturale, 

inclusiv prima achiziţie de cârti, materiale audio, achiziţionarea de costume populare 

şi instrumente muzicale tradiţionale în vederea promovării patrimoniului cultural 

imaterial ca parte componentă a proiectului.  

Pentru componenţa C 

 Restaurarea, consolidarea si conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural - grupa B 

şi natural din spaţiul rural (peşteri, arbori seculari, cascade etc.); 

 Achiziţionare de echipamente pentru expunerea si protecţia patrimoniului cultural. 
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Exemple : 

Achiziţionarea de costume populare 

Achiziţionarea de instrumente muzicale tradiţionale 

Reabilitarea/modernizarea clădirilor 

Dotarea clădirilor 

Achiziţionarea de echipament pentru cluburile sportive 

Restaurarea patrimoniului cultural şi înfiinţarea unui muzeu  

Restaurarea sau înfiinţare casele tradiţionale 

Criterii locale de selecţie 

Se va acorda prioritate pentru: 

- Organizaţii neguvernamentale înregistrate în teritoriul acoperit de GAL 

- Organizaţii de tineret/asociaţia femeilor/organizaţii asociaţii sportive/organizaţii ale 

minorităţilor etnice,/ADI-uri înregistrate în teritoriul acoperit de Gal Sud-Vest Satu 

Mare 

- Autorităţilor administraţiei publice locale din teritoriul acoperit de GAL Sud-Vest 

Satu Mare 

- Proiectelor realizate în parteneriat public privat 

- Proiectelor inovative 

- Proiectelor integrate 

- Proiecte care includ acţiuni de protecţia mediului  

- Proiecte care includ acţiuni de îmbunătăţirea serviciilor sociale 

 Proiecte care includ acţiuni de încurajarea vieţii comunitare şi culturale 

 

 

 

 



PLAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

Teritoriu Sud-Vest Satu Mare 

 

 

 

 

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  

Componenta a) 0 0 0 0 0 

Componenta b) 

26 

18.000 468.000 374.400 93.600 0 

Componenta c) 0 0 0 0 0 

Total: 26  468.000 374.400 93.600 0 

  100% 80% 20% 0% 

 

Indicatori 

Tipul de indicator Indicator Ţintă 2013 

Realizare Volumul total al investiţiilor (Euro) 468.000 

Numărul organizaţiilor sprijinite 15 

Numărul de acţiuni de patrimoniu rural sprijinite 3 

Rezultat Numărul organizaţiilor înregistrate 3 

Numărul programelor culturale organizate 10 

Populaţia din mediu rural ce beneficiază de servicii îmbunătăţite 45.000 

Impact Creşterea economică (mil. EUR) 0,2 

Crearea de locuri de muncă  3 
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Măsura: 421. Implementarea proiectelor de cooperare 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei: 

Justificarea intervenţiei 

În cadrul axei LEADER, cooperarea reprezintă o modalitate de a extinde experienţele locale pentru 

îmbunătăţirea strategiilor locale, un mod de a avea acces la informaţii şi idei noi, de a face schimb 

de experienţă si de a învăţa din experienţa altor regiuni sau ţări, pentru a stimula şi sprijini inovaţia, 

pentru dobândire de competente şi îmbunătăţirea lor. Prin intermediul acestei masuri se vor finanţa 

proiecte de cooperare transnaţională (între România si alte state membre sau nu) si inter-teritorială 

(în cadrul României) între GAL-uri şi alte grupuri/parteneriate, care funcţionează după principiul 

LEADER. 

Obiectivele măsurii:  

Obiectivul general  

Demararea şi funcţionarea iniţiativelor de dezvoltare locală 

Obiectivul specific  

Încurajarea actorilor de la nivel local de a lucra împreuna cu reprezentanţii altor comunităţi din 

interiorul sau exteriorul ţării 

Obiectivele operaţionale a măsurii vizează: 

Participarea Grupurilor de Acţiune Locală la proiecte de cooperare 

Raportul cu strategia de dezvoltare: 

Sprijinul acordat prin această măsura va avea ca rezultat întărirea vieţii comunitare în teritoriu prin 

participarea GAL-lui la proiectele de cooperare naţională şi internaţională. Măsura 421. 

Implementarea proiectelor de cooperare se încadrează în Prioritatea Nr. 5. Îmbunătăţirea 

guvernanţei locale prin încurajarea iniţiativelor locale şi implementarea strategiei de dezvoltare 

locală iar în cadrul acestei priorităţi în obiectivul operaţional Încurajarea posibilităţile de 

cooperare între comunităţii din interiorul şi exteriorul ţării 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

În cadrul acestei măsuri se acordă sprijini pentru: 

 proiectele/acţiunile comune care corespund obiectivelor masurilor din cele 3 axe (Axa 
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1, 2 si 3) ale FEADR vor fi eligibile pentru sprijin. 

 acţiunile privind construcţia instituţionala: schimb de experienţa si bune practici 

privind dezvoltarea locala prin publicaţii comune, organizare de evenimente, proiecte 

de twinning (schimb de manageri de program si de personal) sau prin lucrări de 

dezvoltare comune sau coordonate în comun) 

acţiunile privind cooperare transnaţională 

Beneficiari: 

 Grupul de dezvoltare locală 

 Partenerii implicaţi în dezvoltarea şi implementarea strategiilor locale 

Precizări privind acţiunile eligibile 

Acţiuni imateriale: 

Tip de acţiuni eligibile 

 cheltuieli pentru pregătirea proiectelor de cooperare – organizare misiuni tehnice, 

întâlniri, seminarii, activităţi de traducere si interpretare, multiplicare documente, 

 cheltuieli pentru proiecte comune de instruire 

Acţiuni materiale 

Tip de acţiuni eligibile 

cheltuieli de investiţii pentru implementarea proiectelor comune 

Exemple : 

Schimb de experienţă internaţională în vederea însuşirii modelelor de bune practici 

Proiect de cooperare naţională de susţinerea tinerilor în însuşirea de meserii 

Instruirea persoanelor implicate în implementarea strategiei de dezvoltare 

Realizarea studiului de fezabilitate pentru pistă de biciclişti între teritoriului Sud-Vest Satu 

Mare şi Ungaria (Eurovelo) 

Criterii locale de selecţie 

Vor avea prioritate proiectele de cooperare care: 
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- implică un GAL din alt stat membru ale Uniunii Europene cu experienţă în Leader + 

- implică mai mult de două GAL-uri la nivel naţional 

- combină obiectivele din diferite axe ale PNDR 

- au ca şi grup ţintă tinerii/femei/minorităţi etnice/ mai multe comune din teriroriul 

Sud-Vest Satu Mare 

- includ acţiuni inovative 

 

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  

5 40.000 200.000 160.000 40.000 0 

  100% 80% 20% 0% 

Indicatori 

Tipul 

indicatorului 

Indicator Ţintă 

2013 

Realizare Volumul total al investiţiilor (Euro) 200.000 

Numărul de proiecte de cooperare sprijinite 5 

Numărul de GAL-uri care întreprind proiecte de cooperare 7 

Număr de proiecte de cooperare care implică mai mult de două 

GAL-uri din România 

2 

Număr de proiecte de cooperare care implică un  GAL-uri din EU 

cu experienţă în LEADER+ 

2 

Rezultat Numărul brut de locuri de muncă create 1 

Impact Crearea de locuri de muncă suplimentare (echivalenţă de normă întreagă) 1 
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Măsura: Dobândirea de competenţe, animarea teritoriului 

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei: 

Motivaţia intervenţiei: 

În vederea implementării strategiei de dezvoltare locală a Grupului de Acţiune Locală Sud 

Vest Satu Mare factorul cel mai important este crearea şi funcţionarea GAL Sud Vest Satu 

Mare.  

 

Obiectivele măsurii: 

Obiectul general: Implementarea strategiei de dezvoltare locală a Grupului de Acţiune 

Locală Sud-Vest Satu Mare 

Obiectivul specific al măsurii este creşterea capacităţii în vederea realizării strategiei de 

dezvoltare locală 

Obiectivele specifice sunt: 

 Asigurarea resurselor umane, financiare si tehnice pentru sprijinirea activităţii Grupurilor de 

Acţiune Locala; 

 Instruirea personalului Grupurilor de Acţiune Locala în vederea elaborării si implementării 

strategiilor de dezvoltare locala; 

 Animarea teritoriului. 

Raportul cu strategia de dezvoltare: 

Sprijinul acordat prin această măsura va avea ca rezultat întărirea vieţii comunitare în 

teritoriu prin participarea GAL-lui la proiectele de cooperare naţională şi internaţională. 

Măsura 421. Implementarea proiectelor de cooperare se încadrează în Prioritatea Nr. 5. 

Îmbunătăţirea guvernanţei locale prin încurajarea iniţiativelor locale şi implementarea 

strategiei de dezvoltare locală iar în cadrul acestei priorităţi în obiectivul operaţional -

Facilitarea funcţionării GAL şi implementarea de strategiei de dezvoltare locală (Asistenţă 

Tehnică) 

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii: 

În cadrul acestei măsuri se acordă sprijini pentru: 

a) Funcţionarea GAL-lui şi implementarea proiectelor prevăzute în strategia de 

dezvoltare locală 

b) Instruire si animarea teritoriului după selecţia GAL 

 

Beneficiari: 

 Grupul de acţine locală 
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 Partenerii implicaţi în dezvoltarea şi implementarea strategiilor locale 

 

Precizări privind acţiunile eligibile 

Acţiuni imateriale: 

Tip de acţiuni eligibile 

Componenţa A 

 Salarii si alte plaţi pentru personalul GAL 

 Cheltuieli legate de plata experţilor si pentru alte servicii de expertiza legate de 

 implementarea strategiei de dezvoltare locala 

 Cheltuieli pentru închirierea unor locaţii 

 Cheltuieli pentru organizarea întâlnirilor 

 Cheltuieli legate de comunicare (telefonie, internet, posta si servicii poştale), transport si 

plata utilităţilor (căldura, lumina, etc.) 

 Cheltuieli pentru participarea la activităţile reţelei naţionale si europene de dezvoltare rurala, 

seminarii etc. 

Componenţa B 

 Studii ale zonei 

 Masuri pentru furnizarea informaţiei cu privire la strategia de dezvoltare locala 

 Instruirea personalului implicat în implementarea strategiei de dezvoltare locala 

 Evenimente de promovare 

 Instruirea liderilor locali 

 

Acţiuni materiale 

Tip de acţiuni eligibile 

Componenţa A 

Cheltuieli pentru închirierea/achiziţia de echipamente de birotica si electronice, 

precum si a altor echipamente necesare pentru desfăşurarea activităţilor GAL 

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  

1 571.000 571.000 456.800 114.200 0 
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Măsura: Regulamentul. CE Art. 57. litera a 

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

Justificarea intervenţiei 

În teritoriul delimitat de GAL Sud Vest Satu Mare în ciuda existenţei unui număr ridicat de păduri, 

arii protejate în decursul ultimilor ani au fost luate prea puţine măsuri menite să protejeze şi să 

conserve mediul înconjurător.  

 

Obiectivul general: Protecţia şi promovarea protecţiei mediului şi a patrimoniului natural, prin 

prevenirea poluării şi deteriorării biodiversităţii 

 

Obiectivul operaţional: a măsurii vizează conştientizarea ecologică a populaţiei din privinţa 

importanţei protecţiei mediului 

 

Raportul cu Strategia de Dezvoltare 

Obiectivele acestei măsuri se încadrează în prioritatea nr. 2 a strategiei de dezvoltare: Protecţia 

mediului şi valorificarea resurselor naturale iar implementarea proiectului contribuie la realizarea 

obiectivului specific: 2.1. Conservarea şi valorificarea pădurilor, a resurselor naturale şi 

încurajarea protecţiei mediului iar în cadrul acestui obiectiv specific în obiectivul operaţional: 

Conştientizarea populaţiei asupra importanţei protecţiei de mediului  

 
Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

Acţiunile care urmează să fie implementate în cadrul acestei măsuri vizează pe de o parte şi acţiuni 

economice prin extinderea funcţionalităţii pădurilor, acţiuni menite să promoveze reciclarea 

deşeurilor şi măsuri menite să conştientizeze opinia publică faţă de importanţa protecţiei mediului.  

 

Sprijinul acordat prin această măsură vizează implementarea proiectelor din următoarele domenii:  

 Campanii de conştientizare ecologică 

 

Beneficiari : 

În cadrul acestei măsuri se va acorda sprijin pentru următoarele tipuri de beneficiari: 

Tipuri de beneficiari : 

Pentru componenta a) 

Privaţi: 

1. ONG-uri 
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Publici: 

1. Comunele  

2. Parteneriat public-privat 

 

Evaluarea numărului:1 

 

Precizări privind acţiunile eligibile : 

Pentru componenta a).  

* Acţiuni imateriale : 

Tip de acţiuni eligibile : 

- Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 

1974/2006, cum ar fi:, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare 

implementării proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în legislaţia naţională,  

 

Exemple : 

- avize pentru afişarea de bannere 

 

 * Acţiuni materiale : 

Tip de acţiuni eligibile : 

- designul de bannere, afişe, plinate 

 - tipărirea de pliante, afişe bannere 

- Distribuţia de materiale informative 

- Organizarea de evenimente informative 

- Realizarea de studii 

 

 

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  

1 10.000 10.000 70.000 20.000 0 
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Indicatori adiţionali 
 

Indicator Valoare actuală Ţintă 2013 

Număr de proiecte sprijinite 0 1 

Numărul camapniilor de conştientizare priviind protecţia mediului 0 5 

Beneficiari direcţi 0 1 

Beneficiari indirecţi 0 40.000 
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II.3 PLANUL DE FINANŢARE A TERITORIULUI SUD VEST SATU MARE 

Anexa nr. 3 - Planul de finanţare          

           

Numele teritoriului : Sud-Vest Satu Mare     

           

Data întocmirii planului : 09/15/2010         

         Sume în  € 

Denumirea măsurii 

Ponderea măsurii în 
planul de finanţare 

Cost total 

Contribuţii publice 

Contribuţii naţionale Contribuţii private 

FEADER 

% din 
costul 
total 

% de 
contribuţie 

FEADR 
Suma % Suma % Suma % Suma % 

1. Măsura: 111. Formare 
profesională (training), 
informare şi difuzare de 
cunoştinţe 

1% 80% 
            40,000 
€  100% 32,000 € 80% 8,000 € 20% 0 € 0% 

2. Măsura: 1.1.2 Instalarea 
Tinerilor Fermieri 

1% 80% 
            30,000 
€  100% 24,000 € 80% 6,000 € 20% 0 € 0% 

3. Măsura: 1.2.1 
Modernizarea exploataţilor 
agricole 12% 48% 

          450,000 
€  100% 216,000 € 48% 54,000 € 12% 180,000 € 40% 

4. Măsura: 1.2.3 Creşterea 
valorii adăugate a 
produselor agricole şi 
forestiere 18% 40% 

          660,000 
€  100% 264,000 € 40% 66,000 € 10% 330,000 € 50% 

5. Măsura: 141 Sprijinirea 
fermelor agricole de semi-
subzistenţă 1% 80% 

            22,500 
€  100% 18,000 € 80% 4,500 € 20% 0 € 0% 
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6. Măsura: 312. Sprijinirea 
pentru crearea şi 
dezvoltarea de micro-
întreprinderi 9% 56% 

          350,000 
€  100% 196,000 € 56% 49,000 € 14% 105,000 € 30% 

7. Măsura: 313. Încurajarea 
atractivităţilor turistice 26% 56% 

          971,100 
€  100% 543,816 € 56% 135,954 € 14% 291,330 € 30% 

8. Măsura: 3.2.2. 
Renovarea, dezvoltarea 
satelor, îmbunătăţirea 
serviciilor de bază pentru 
economia şi populaţia rurală 
şi punerea în valoare a 
moştenirii rurale 12% 80% 

          468,000 
€  100% 374,400 € 80% 93,600 € 20% 0 € 0% 

9. Măsura: 421. 
Implementarea proiectelor 
de cooperare 5% 80% 

          200,000 
€  100% 160,000 € 80% 40,000 € 20% 0 € 0% 

Asistenţă tehnică, Măsura: 
Dobândirea de competenţe, 
animarea teritoriului 

15% 80% 
          571,000 
€  100% 456,800 € 80% 114,200 € 20%   0% 

TOTAL 100% 61% 
       3,762,600 
€  100% 2,285,016 € 61% 571,254 € 15% 906,330 € 24% 
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2. PROIECTE CONCRETE 

În cadrul atelierelor de lucru organizate în comunele aparţinătoare de GAL, pe lângă 

identificarea problemelor au fost colectate idei de proiecte de dezvoltare a teritoriului Sud Vest Satu 

Mare. Pe baza acestor idei de proiecte au fost identificate proiectele concrete din teritoriul Sud Vest 

Satu Mare. Procesul de identificare a proiectelor concrete a fost realizat cu ajutorul actorilor locali 

care au partcipat la cele trei grupuri de lucru organizate în cadrul proiectului.  

Numărul ideilor de proiecte de dezvoltare identificate pe localităţi: 

Localitate Idei de 

proiecte  

Localitate Idei de 

proiecte 

Andrid 
22 

Pir 
24 

Berveni 
18 

Pişcolt 
20 

Cămin 
21 

Sanislău 
14 

Căpleni 
7 

Santău 
20 

Căuaş 
20 

Săcăşeni 
20 

Cehal 
12 

Săuca 
15 

Ciumeşti 
25 

Tăşnad 
14 

Foieni 
9 

Tiream 
7 

Petreşti 
31 

Urziceni 
15 

Fig.1. Repartizarea ideilor de proiecte identificate după priorităţi de dezvoltare (%): 
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În cadrul întâlnirilor organizate în comunele teritoriului au fost identficate şi formulate 323 de idei 

de proiecte. Dintre acestea, cu ajutorul experţilor şi echipei de proiect au fost selectate acele idei 

care corespund obiectivelor programului Leader. Ideile de proiecte identificate în mare parte s-au 

axat pe îmbunătăţirea calităţii vieţii din localităţi şi pe creşterea numărului locurilor de muncă. 

Fig.2 Ponderea ideilor de proiecte pe măsuri din PNDR şi pe comune: 

 

 

2.1 Detalierea strategiei în proiecte concrete 

 

Prioritatea 1 - Creşterea competitivităţii sectorului agricol 
 

Obiectiv specific 1.1 – Dezvoltarea sectorului agricol prin sprijinirea producţiei 

agricole, valorificarea produselor agricole şi dezvoltarea industriei agro alimentare 

 

Proiect nr.1. Instalarea tinerilor fermieri din teritoriul Sud-Vest Satu Mare 

 

Descrierea proiectului: - instalarea a cel puţin 5 tineri fermieri din zonă care încep o activitate 

agricolă de prima oară, acordarea de sprijin financiar pentru realizarea de investiţii în cadrul 

fermelor, construirea sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă, achiziţionarea 

de echipamente pentru dezvoltarea activităţilor agricole la nivel de fermă.   

Sursa de finanţare: - Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală, Axa prioritară 1. Creşterea 

competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier, Măsura, 1.1.2 Instalarea tinerilor fermieri  
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Proiect nr.2. Modernizarea exploataţiilor agricole din teritoriul Sud-Vest Satu Mare 

 

Descrierea proiectului: - modernizarea a cel puţin 13 exploataţii agricole la nivelul teritoriului 

Sud-Vest Satu Mare, înfiinţarea de plantaţii de pomi fructiferi, realizarea de investiţii în apicultură, 

plantarea de viţă de vie, modernizarea atelierelor de producţie pentru produse tradiţionale, 

achiziţionarea de echipamente necesare pentru producere. 

Sursa de finanţare: - Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală, Axa prioritară 1. Creşterea 

competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier, Măsura, 1.2.1 Modernizarea exploataţilor agricole 

 

Proiect nr.3.  Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă din teritoriul Sud-Vest Satu 

Mare 

 

Descrierea proiectului: - acordarea de sprijin financiar pentru cel puţin 5 ferme de semi-

subzistenţă la nivelul teritoriului Sud-Vest Satu Mare, sprijinirea fermelor de semi-subzistenţă în 

procesul de transformare în exploataţii agricole orientate câtre piaţă, acordarea de sprijin fianciar pe 

timp de cinci ani pentru fiecare fermă pentru diversificarea activităţilor agricole, pentru introducere 

de noi tehnologii în producţie, etc... 

Sursa de finanţare: - Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală, Axa prioritară 1. Creşterea 

competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier, Măsura, 1.4.1 Sprijinirea fermelor agricole de semi-

subzistenţă 

 

Proiect nr.4.   Creşterea valorii adăugate a produselor agricole prin crearea infrastructurii 

necesare la nivelul teritoriului Sud-Vest Satu Mare 

 

Descrierea proiectului: - investiţii în construcţia a 2 clădiri cu interes microregional pentru 

depozitarea produselor agricole provenite din teritoriul Sud Vest Satu Mare, investiţii în construcţia 

unui depozit microregional pentru produse agricole, investiţii în construcţia unei camere frigorifce 

pentru produse agricole. 

Sursa de finanţare: - Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală, Axa prioritară 1. Creşterea 

competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier, Măsura, 1.2.3 Creşterea valorii adăugate a 

produselor agricole şi forestiere 
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Obiectiv specific 1.2 – Îmbunătăţirea managementului în domeniul economic şi marketingul 

produselor agricole 

 

Proiect nr.1.   Îmbunătăţirea competenţelor agricultorilor din teritoriul Sud-Vest Satu Mare 

prin organizare de cursuri de formare profesională. 

 

Descrierea proiectului: - Programe de formare profesională de scurtă durată (iniţiere, perfecţionare 

şi specializare), cu perioade diferenţiate de pregătire, în funcţie de: tematica cursului, grupul ţintă şi 

nivelul existent de pregătire al solicitanţilor de formare profesională, în vederea îmbunătăţirii şi 

perfecţionării cunoştinţelor privind competenţele manageriale şi tehnice în domeniul agricol, 

forestier şi agro-alimentar, introducerea de noi tehnologii şi inovaţii, protecţia mediului şi 

agricultura ecologică, cunoaşterea şi respectarea condiţiilor de eco-condiţionalitate. 

Sursa de finanţare: -  Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală, Axa prioritară 1. Creşterea 

competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier, Măsura,1.1.1. Formare profesională (training), 

informare şi difuzare de cunoştinţe 

 

Proiect nr.2. Organizarea de cursuri de pregătire în domeniul turismului rural în teritoriul 

Sud-Vest Satu Mare 

 

Descrierea proiectului: - Cursuri de pregătire, de scurtă durată, pentru persoanele care activează în 

domeniul turismului, angajaţi în unităţile de cazare, restaurante, persoane care doresc să activeze în 

domeniul turismului. Cursuri pentru persoanele interesate de agroturism. 

Sursa de finanţare: - Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală, Axa prioritară 1. Creşterea 

competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier, Măsura, 1.1.1. Formare profesională (training), 

informare şi difuzare de cunoştinţe 

 

Proiect nr.3. Organizare de cursuri de formare pentru recalificarea forţei de muncă 

 

Descrierea proiectului: -  Programe de formare profesională pe scurtă durată, cursuri de 

reconversie şi formare pentru tineri, adulţi şi pentru persoanele aflate în stare de dificultate, cursuri 

pentru păstrarea unor meşteşuguri şi meserii tradiţionale prin formarea de meşteri tineri, cursuri de 

formare în diferite domenii pentru tinerii care dorsec să se reintegreze pe piaţa muncii.  
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Sursa de finanţare: - Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală, Axa prioritară 1. Creşterea 

competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier, Măsura, 1.1.1. Formare profesională (training), 

informare şi difuzare de cunoştinţe 

 

Proiect nr.4. Promovarea procesării produselor tradiţionale agricole în rândul fermierilor din 

teritoriul Sud-Vest Satu Mare 

 

Descrierea proiectului: -  sprijin financiar pentru diversificarea producţiei agricole in cadrul 

exploataţiilor agricole din Sud-Vest Satu Mare prin sprijinirea procesării produselor agricole 

tradiţionale, modernizarea a cel puţin 3 ateliere de producţie pentru produse tradiţionale agricole, 

achiziţionarea de echipamente necesare pentru producţie. 

Sursa de finanţare: - Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală, Axa prioritară 1. Creşterea 

competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier, Măsura, 1.2.1. Modernizarea exploataţilor agricole  

 

Prioritatea 2. - Protecţia mediului şi valorificarea resurselor naturale 

 

Obiectiv specific 2.1 – Conservarea şi valorificarea pădurilor, a resurselor naturale şi 

încurajarea protecţiei mediului 

 

Proiect Nr.1 Realizarea de campanii de conştientizare pentru protecţia mediului 

 

Descrierea proiectului: -  organizarea de campanii de conştientizare pentru copiii şi tinerii din 

teritoriul Sud Vest Satu Mare, promovarea educaţiei ecologice în şcoli, realizarea a cel puţin 4 

campanii de conştientizare 

Sursa de finanţare: - REGULAMENTUL (CE) NR. 1698/2005 AL CONSILIULUI din 20 

septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol 

pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), pe baza art. 57 litera (a) 

 

Proiect Nr.2 Crearea unui centru de educaţie ecologică 
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Descrierea proiectului: -  crearea unui centru de educaţie ecologică într-o zonă forestieră din 

teritoriul Sud Vest Satu Mare, conservarea pădurii prin introducerea de noi elemente pentru 

protecţia mediului, extinderea funcţionalităţii pădurii prin asigurarea de noi funcţii turistice. 

Sursa de finanţare: - Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală, Axa prioritară 3. Calitatea 

vieţii in zonele rurale şi diversificarea economiei rurale, Măsura, 3.1.3 Încurajarea activităţilor 

turistice 

 

Proiect Nr.3 Înfiinţare de centre de reciclare a deşeurilor agricole în teritoriul Sud-Vest Satu 

Mare 

 

Descrierea proiectului: -  asigurarea reciclării deşeurilor agricole din teritoriul, sprijinirea 

întreprinzătorilor locali care doresc să dezvolte o astfel de afacere, realizarea a cel puţin două centre 

de reciclare a deşeurilor agricole cu ajutorul întreprinzătorilor locali. 

Sursa de finanţare: - Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală, Axa prioritară 3. Calitatea 

vieţii in zonele rurale şi diversificarea economiei rurale, Măsura, 3.1.2 Sprijin pentru crearea şi 

dezvoltarea de microîntreprinderi 

 

Prioritatea 3. - Creşterea calităţii vieţii în zonele rurale prin diversificarea 

economiei locale şi sprijinirea întreprinzătorilor 

 

Obiectiv specific 3.1 – Diversificarea economiei rurale prin orientarea către sectorul non-

agricol şi de producţie 

 

Proiect Nr.1 Modernizarea sau înfiinţarea unor ateliere de producţie meşteşugăreşti în 

teritoriul Sud-Vest Satu Mare 

 

Descrierea proiectului: -  sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de microintreprinderi în teritoriul 

Sud-Vest Satu Mare prin modenizarea sau înfiinţarea unor ateliere de producţie cum ar fi: atelier de 

tâmplărie, atelier de fierărie, atelier de lăcătuşerie, atelier de cojocărie, dezvoltarea a cel puţin 2 

microintreprinderi cu activităţi orientate câtre meşteşuguri şi producţie. Investiţii pentru dezvoltarea 

activităţilor meşteşugăreşti, de artizanat şi a altor activităţi tradiţionale non-agricole cu specific 
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local (prelucrarea fierului, lânii, olăritul, brodatul, confecţionare instrumente muzicale tradiţionale 

etc.). 

Sursa de finanţare: - Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală, Axa prioritară 3. Calitatea 

vieţii in zonele rurale şi diversificarea economiei rurale, Măsura, 3.1.2 Sprijin pentru crearea şi 

dezvoltarea de microîntreprinderi 

 

Obiectiv specific 3.2 – Creşterea calităţii vieţii în zonele rurale prin dezvoltarea sectorului 

afacerilor 

 

Proiect Nr.1 Încurajarea creării de microintreprinderi în teritoriul Sud Vest Satu Mare 

 

Descrierea proiectului: -  sprijin pentru crearea de microintreprinderi în teritoriul Sud-Vest Satu 

Mare, introducerea de noi servicii în circuitul economic local, învestiţii în industria uşoara, 

mecanica fina, asamblare maşini, unelte şi obiecte casnice, producerea de ambalaje ect. 

Achiziţionare de echipamente performante pentru desfăşurarea activităţilor. Realizarea de investiţii 

care crează noi locuri de muncă. Înfiinţarea a cel puţin 4 microintreprinderi în teritoriul Sud-Vest 

Satu Mare. 

Sursa de finanţare: - Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală, Axa prioritară 3. Calitatea 

vieţii in zonele rurale şi diversificarea economiei rurale, Măsura, 3.1.2 Sprijin pentru crearea şi 

dezvoltarea de microîntreprinderi. 

 

Proiect Nr.2 Dezvoltarea microintreprinderilor la nivelul teritoriului Sud Vest Satu Mare 

 

Descrierea proiectului: -  sprijin pentru dezvoltarea de microintreprinderi în teritoriul Sud Vest 

Satu Mare prin modenizarea activităţilor, introducerea de noi elemente sau produse în afacere, 

achiziţionarea de echipamente necesare pentru dezvoltarea activităţilor. Realizarea de investiţii care 

favorizează creşterea locurilor de muncă în teritoriu. Dezvoltarea a cel puţin 4 intreprinderi 

existente din teritoriul Sud Vest Satu Mare.  

Sursa de finanţare: - Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală, Axa prioritară 3. Calitatea 

vieţii in zonele rurale şi diversificarea economiei rurale, Măsura, 3.1.2 Sprijin pentru crearea şi 

dezvoltarea de microîntreprinderi. 
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Obiectiv specific 3.3 – Valorificarea potenţialului turistic a zonei prin îmbunătăţirea 

facilităţilor şi atracţiilor turistice 

 

Proiect Nr. 1 Crearea de case tradiţionale în teritoriul Sud-Vest Satu Mare 

 

Descrierea proiectului: -  modernizarea a cel puţin două case tradiţionale din teritoriul Sud-Vest 

Satu Mare pentru conservarea moştenirii culturale şi pentru îmbunătăţirea imaginii turistice a zonei. 

Dotarea caselor cu obiecte specifice locale şi zonale, realizarea de broşuri pentru promovarea 

acestora. 

Sursa de finanţare: - Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală, Axa prioritară 3. Calitatea 

vieţii in zonele rurale şi diversificarea economiei rurale, Măsura, 3.1.3 Încurajarea activităţilor 

turistice şi Măsura, 3.2.2. Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru 

economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale. 

 

Proiect Nr. 2 Punerea în valoare a valorilor culturale, naturale, istorice în teritoriul Sud Vest 

Satu Mare prin marcarea unor trasee turistice  

 

Descrierea proiectului: -  identificarea de trasee turistice, marcarea şi amenajarea traseelor, 

promovarea traseelor identificate, realizare de materiale informative. 

Sursa de finanţare: - Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală, Axa prioritară 3. Calitatea 

vieţii in zonele rurale şi diversificarea economiei rurale, Măsura, 3.1.3 Încurajarea activităţilor 

turistice. 

 

Proiect Nr. 3 Dezvoltarea unor pachete turistice complexe în teritoriul Sud Vest Satu Mare  

 

Descrierea proiectului: -  colectarea valorilor turistice, formarea de pachete turistice cum ar fi 

turism balnear în Sud-Vest Satu Mare, ecoturism în Sud-Vest Satu Mare, agroturism in Sud-Vest 

Satu Mare, produse tradiţionale în Sud-Vest Satu Mare, crearea brandului local a teritoriului Sud-

Vest Satu Mare, înfiinţarea unei reţele unice de informare turistică, realizarea de materiale 

informative privind oferta locală a turismului. 
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Sursa de finanţare: - Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală, Axa prioritară 3. Calitatea 

vieţii in zonele rurale şi diversificarea economiei rurale, Măsura, 3.1.3 Încurajarea activităţilor 

turistice. 

 

Proiect Nr. 4 Construirea unei pensiuni agroturistice în teritoriul Sud Vest Satu Mare  

 

Descrierea proiectului: -  investiţii în structuri de primire agroturistice, crearea de locuri de cazare 

prin construirea sau modernizarea unei clădiri pentru realizarea unei pensiuni agroturistice, dotarea 

pensiunii.  

Sursa de finanţare: - Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală, Axa prioritară 3. Calitatea 

vieţii in zonele rurale şi diversificarea economiei rurale, Măsura, 3.1.3 Încurajarea activităţilor 

turistice. 

 

Proiect Nr. 5 Realizarea unui centru agroturistic în teritoriul Sud Vest Satu Mare  

 

Descrierea proiectului: -  amenajarea unui centru agroturistic, dotarea centrului cu echipamente 

necesare, crearea locurilor de agrement, amenajarea unui loc pentru vizitarea animalelor, 

amenajarea unui loc pentru practicarea călăritului – herghelie. 

Sursa de finanţare: - Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală, Axa prioritară 3. Calitatea 

vieţii in zonele rurale şi diversificarea economiei rurale, Măsura, 3.1.3 Încurajarea activităţilor 

turistice. 

 

Proiect Nr. 6 „Traditional Casa Experience - Skanzen” în teritoriul Sud Vest Satu Mare  

 

Descrierea proiectului: -  amenajarea unui complex de casă tradiţională, complexul de casa 

tradiţională va funcţiona ca un fel de muzeu etnografic, dar cu posibilitatea de a practica şi a 

experimenta anumite meşteşuguri tradiţionale. Dotarea caselor cu obiecte specifice locale şi zonale, 

realizarea de broşuri pentru promovarea acesteia. Amenajarea unui muzeu în aer liber pentru 

demonstrarea tradiţiilor etnofolclorice, gastronomia locală şi meşteşugurilor tradiţionale. 

Sursa de finanţare: - Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală, Axa prioritară 3. Calitatea 

vieţii in zonele rurale şi diversificarea economiei rurale, Măsura, 3.1.3 Încurajarea activităţilor 

turistice şi Măsura, 3.2.2. Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru 

economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale. 
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Prioritatea 4 - Dezvoltarea zonei rurale prin îmbunătăţirea serviciilor de bază şi 

întărirea vieţii comunitare 

 

Obiectiv specific 4.1 – Protejarea moştenirii culturale 

 

Proiect Nr. 1 Sprijinirea organizaţiilor comunitare, culturale, confesionale din teritoriul Sud-

Vest Satu Mare 

 

Descrierea proiectului: -  Crearea condiţiilor pentru turism cultural prin încurajarea grupurilor 

culturale de dans, fanfară, etc. şi prin încurajarea activităţilor grupurilor din cadrul cultelor 

religioase. Realizarea a cel puţin 10 programe şi/sau organizarea a 10 evenimente culturale 

teritoriale. Sprijin financiar pentru programele existente ale grupurilor culturale, civile, 

confesionale. Achiziţionare de echipamente necesare pentru grupuri. Crearea de noi asociaţii şi 

elaborarea de noi programe culturale comunitare pentru sprijinirea activităţilor grupurilor 

funcţionale neînregistrate.  

Sursa de finanţare: - Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală, Axa prioritară 3. Calitatea 

vieţii in zonele rurale şi diversificarea economiei rurale, Măsura, 3.2.2. Renovarea, dezvoltarea 

satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a 

moştenirii rurale şi REGULAMENTUL (CE) NR. 1698/2005 AL CONSILIULUI din 20 

septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol 

pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), pe baza art. Art. 52 si Art.56 

 

Proiect Nr. 2 Amenajarea de centre comunitare cu activităţi educaţionale şi culturale în 

teritoriul Sud-Vest Satu Mare 

 

Descrierea proiectului: -  Renovarea a cel puţin două clădiri neutilizate la nivelul teritoriului Sud-

Vest Satu Mare în parteneriat public privat şi reutilizarea acestora ca şi centre comunitare cu 

scopuri educaţionale şi culturale, dotarea centrelor cu echipamente necesare, realizarea unui centru 

pentru formare şi reconversie pprofesională. 

Sursa de finanţare: - Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală, Axa prioritară 3. Calitatea 

vieţii in zonele rurale şi diversificarea economiei rurale, Măsura, 3.2.2. Renovarea, dezvoltarea 

satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a 
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moştenirii rurale şi REGULAMENTUL (CE) NR. 1698/2005 AL CONSILIULUI din 20 

septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol 

pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), pe baza art. Art. 52 si Art.56 

 

Obiectiv specific 4.2 – Întărirea vieţii comunitare prin dezvoltarea serviciilor sociale 

 

Proiect Nr. 1 Program de incluziune socială pentru persoane vârstnice în teritoriul Sud Vest 

Satu Mare 

 

Descrierea proiectului: -  Creşterea calităţii îngrijirilor în instituţiile de asistenţă medico-sociala şi 

socială şi lărgirea accesului persoanelor vârstnice la serviciile comunitare prin: finanţarea pe bază 

competitivă a proiectelor mici pentru persoane vârstnice.  

Sursa de finanţare: - Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală, Axa prioritară 3. Calitatea 

vieţii in zonele rurale şi diversificarea economiei rurale, Măsura, 3.2.2. Renovarea, dezvoltarea 

satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a 

moştenirii rurale şi REGULAMENTUL (CE) NR. 1698/2005 AL CONSILIULUI din 20 

septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol 

pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), pe baza art. Art. 52  

 

Proiect Nr. 2  Program pentru încluziunea socială a rromilor în teritoriul Sud-Vest Satu Mare 

 

Descrierea proiectului: -  Programul prevede acţiuni pentru îmbunătăţirea situaţiei integrării 

rromilor în societate, acţiuni pentru educarea copiilor rromi, acţiuni de consiliere pentre creşterea 

gradului de ocupare a populaţiei de rromi, acţiuni pentru crearea bazei instituţionale pentru 

reprezentarea intereselor populaţiei de rromi.  

Sursa de finanţare: - Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală, Axa prioritară 3. Calitatea 

vieţii in zonele rurale şi diversificarea economiei rurale, Măsura, 3.2.2. Renovarea, dezvoltarea 

satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a 

moştenirii rurale şi REGULAMENTUL (CE) NR. 1698/2005 AL CONSILIULUI din 20 

septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol 

pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), pe baza art. Art. 52  
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Proiect Nr. 3   Program de încluziune socială a tinerilor şi a copiilor defavorizaţi în teritoriul 

Sud-Vest Satu Mare 

 

Descrierea proiectului: - dezvoltarea unor proiecte mici pentru incluziunea socială a tinerilor şi 

copiilor defavorizaţi, dezvoltarea unor programe pentru tineri şi copii talentaţi. Includerea 

populaţiei tinere în programele de incluziunea socială elaborarea unui curriculum de incluziune 

pentru educaţia şcolară, pregătirea şi instruirea personalului din sistemul educaţiei. Elaborarea şi 

difuzarea de materiale de predare şi învăţare pentru educaţia şcolară,  promovarea de servicii 

integrate şi soluţii alternative comunitare de educaţie şcolară, inclusiv realizarea unor programe de 

educare de tip „after school”, precum şi programe de pregătire şi consiliere pentru părinţi.  

Sursa de finanţare: - Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală, Axa prioritară 3. Calitatea 

vieţii in zonele rurale şi diversificarea economiei rurale, Măsura, 3.2.2. Renovarea, dezvoltarea 

satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a 

moştenirii rurale şi REGULAMENTUL (CE) NR. 1698/2005 AL CONSILIULUI din 20 

septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol 

pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), pe baza art. Art. 52  

 

Obiectiv specific 4.3 – Promovarea stilului de viaţă sănătos prin încurajarea activităţilor 

sportive 

 

Proiect Nr.1 Sprijinirea organizaţiilor sportive din teritoriul Sud-Vest Satu Mare 

 

Descrierea proiectului: - realizarea de programe sportive şi de agrement prin acordarea de sprijin 

financiar pentru organizaţii sportive. Acordarea de sprijin financiar pentru cel puţin 10 organizaţii 

din teritoriu pentru susţinerea activităţilor sportive existente în teritoriu. Achiziţionarea 

echipamentelor necesare pentru susţinerea acţivităţilor sportive. Organizarea de programe 

permanente sportive şi de agrement în cadrul sălilor sportive din comune. Realizare de acţiuni 

pentru promovarea stilului de viaţă sănătos. 

Sursa de finanţare: - Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală, Axa prioritară 3. Calitatea 

vieţii in zonele rurale şi diversificarea economiei rurale, Măsura, 3.2.2. Renovarea, dezvoltarea 

satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a 

moştenirii rurale şi REGULAMENTUL (CE) NR. 1698/2005 AL CONSILIULUI din 20 
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septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol 

pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), pe baza art. Art. 52  

 

Prioritatea 5. - Îmbunătăţirea guvernanţei locale prin încurajarea iniţiativelor 

locale şi implementarea strategiei de dezvoltare locală 

 
Obiectiv specific 5.1 – Implementarea strategiei de dezvoltare locală, sprijinirea funcţionării 

grupului de acţiune locală Sud-Vest Satu Mare 

 

Proiect Nr.1 Implementarea strategiei de dezvoltare locală a teritoriului Sud-Vest Satu Mare 

 

Descrierea proiectului: - Implementarea proiectelor propuse în strategia de dezvoltare a Grupului 

de Acţiune Locală Sud Vest Satu Mare. 

Sursa de finanţare: - Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală, Axa prioritară 4. LEADER, 

Măsura, 4.1. Implementaea strategiilor de dezvoltare locală 

 

Proiect Nr.2 Funcţionarea Grupului de Acţiune Locala Sud-Vest Satu Mare 

 

Descrierea proiectului: - Sprijin financiar pentru funcţionarea Grupului de Acţiune Locală Sud 

Vest Satu Mare, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului. 

Sursa de finanţare: - Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală, Axa prioritară 3. LEADER, 

Măsura, 4.3.1.2  Functionarea Grupurilor de Actiune Locală dobândirea de competenţe, animarea 

teritoriului 

 

Obiectiv specific 5.2 – Încurajarea posibilităţilor de cooperare între comunităţile din interiorul 

şi exteriorul ţării 

 

Proiect Nr.1 Realizarea unui târg regional între alte GAL-uri din regiunea Nord Vest 

 

Descrierea proiectului: - realizarea unui târg regional al produselor tradiţionale şi specifice 

teritoriale cu alte GAL-uri din regiunea Nord Vest. 

Sursa de finanţare: - Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală, Axa prioritară 4. LEADER, 

Măsura, 4.2.1 Implementarea proiectelor de cooperare  
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Proiect Nr.2 Cooperare cu GAL Nyírség Vidékfejlesztési Köszhasznú Egyesület pentru 

realizarea de studii în comun 

 

Descrierea proiectului: - Elaborarea unui studiu de fezabilitate privind amenajarea unei piste de 

biciclete în teritoriul celor două GAL-uri 

Sursa de finanţare: - Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală, Axa prioritară 4. LEADER, 

Măsura, 4.3.1 Implementarea proiectelor de cooperare 

 

Proiect Nr.3 Cooperare cu GAL Rika Küküllő din regiunea Centru România privind crearea 

unei tabere meşteşugăreşti 

 

Descrierea proiectului: - realizarea în parteneriat unei tabere pentru tinerii din teritoriul celor două 

GAL-uri privind schimbul de experienţă în domeniul meşteşugurilor. 

Sursa de finanţare: - Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală, Axa prioritară 4. LEADER, 

Măsura, 4.3.1 Implementarea proiectelor de cooperare 
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III. REALIZAREA PARTENERIATULUI ŞI FUNCŢIONAREA 

GAL-ULUI 

 

PARTEA A – V – A: PARTENERIATUL 

Primele iniţiative pentru a realiza un parteneriat în vederea dezvoltării unui teritoriu se 

datează încă din anul 2006 când Asociaţia Civilă pentru Dezvoltare Comunitară Tăşnad în 

parteneriat cu reprezentanţii APL-urilor din jurul oraşului Tăşnad au decis să înfiinţeze o asociaţie 

microregională. Asociaţia Civilă a recunoscut importanţa parteneriatului public privat pentru 

dezvoltarea unui teritoriu. Asociaţia de Cooperare şi Dezvoltare a Microregiunii Tăşnad a fost 

înfiinţata cu 7 membrii, 7 APL-uri din jurul oraşului Tăşnad. Rolul şi obiectivul general al 

organizaţiei a fost dezvoltarea teritoriului delimitat din punct de vedere socio-economic. Pentru a 

realiza acest obiectiv Asociaţia Microregională a participat la mai multe programe de finanţare şi a 

iniţiat realizarea obiectivelor programului Leader. 

Primele iniţiative în vederea înfiinţării unui Grup de Acţiune Locală în teritoriul Sud-Vest Satu 

Mare datează din anul 2006 la iniţiativa Asociaţiei de Cooperare şi Dezvoltare a Microregiunii 

Tăşnad. În această perioadă au fost identificate posibilităţile programului Leader şi a fost obţinută 

expertiza Leader în cadrul cursurilor de formare organizate de MADR la Vatra Dornei.  

În anul 2008 cu ajutorul unui parteneriat între Asociaţia de Cooperare şi Dezvoltare a Microregiunii 

Tăşnad şi Asociaţia Rurală Câmpia Careiului şi Ierului s-a realizat un proiect de finanţare privind 

selectarea deşeurilor în localităţile cuprinse în cele două microregiuni. Cu derularea acestui proiect 

au fost depuse bazele parteneriatului între cele cele două asociaţii microregionale. În timpul 

implementării proiectului au apărut noi idei de colaborare şi în aceeaşi timp reprezentaţii 

asociaţiilor au recunoscut că cele două microregiuni au caracteristici asemănătoare atât din privinţa 

structurii teritoriului cât şi din privinţa problemelor persistente şi a posibilităţilor de dezvoltare. S-a 

constatat că formarea unui parteneriat care să cuprindă localităţile din ambele microregiuni ar 

alcătui un teritoriu mai omogen, şi în urma implementării acţiunilor în comun  ar putea beneficia un 

număr mai mare de locuitori. Aceste aspecte comune au contribuit la realizarea parteneriatului între 

cele două asociaţii microregionale pentru a partcipa la programul Leader şi pentru alcătuirea unui 

grup de acţiune locală comun.   

În acelaşi timp în ciuda faptului că municipiul Carei joacă un rol important la nivelul localităţilor 

din teritoriu, acesta nu putea fi inclus în parteneriat având în vedere criteriile de eligibilitate 

conform cărora zonele urbane cu peste 20.000 de locuitori nu pot fi incluse în GAL. Luând în 
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considerare că municipiul Carei joacă un rol important din privinţa dezvoltării teritoriului, chiar 

dacă nu a putut fi inclus în parteneriat, s-au purtat discuţii cu reprezentanţii municipiului pentru a 

identifica posibilităţile de colaborare între Grupul de Acţiune Locală Sud-Vest Satu Mare şi 

Municipiul Carei în vederea dezvoltării echilibrate a teritoriului. În următoarele discuţii privind 

iniţiativa de a alcătui un grup de acţiune locală au fost implicaţi membrii celor două microregiuni, 

cele 19 autortăţi publice comunale şi orăşenesti, precum şi persoanele de resursă. 

Astfel prin acordul membrilor celor două microregiuni s-a ajuns la decizia de elabora cererea de 

finanţare pe măsura 431.1 din cadrul axei 4 PNDR în vederea elaborării strategiei de dezvoltare a 

teritoriului, alcătuirii de parteneriate şi animării teritoriului. 

Proiectul “Construcţia de parteneriate public-privat, elaborarea strategiei de dezvoltare locală şi 

pregătirea planului de dezvoltare locală a teritoriului Sud-Vest Satu Mare (axa Carei – Tăşnad)” 

(PNDR. Axa 4. măsura 431.1.) depus de Asociaţia de Cooperare şi Dezvoltare a Microregiunii 

Tăsnad a fost declarat căştigător şi pentru realizarea obiectivelor programului Leader a început 

elaborarea unui plan de dezvoltare locală a teritoriului. 
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III.1 Prezentarea procesului de elaborare a Dosarului de Candidatură 

(parteneriatul care realizează Dosarul de Candidatură - Planul de Dezvoltare 

Locală) 

Activităţile derulate în procesul de elaborare a Dosarului de Candidatură a Teritoriului Sud-Vest 

Satu Mare sunt următoarele: 

Nr. crt. Activităţi Activităţi realizate Observaţii 

1. 
Formarea echipei de 
lucru 

Angajare 8 experţi Anexă: CV experţi 

2. 

Activităţi de informare Lansare proiect, 
Locul: Zona de Agrement Tasnad, 
Nr. participant: 30  
Data: 23.02.2010 
 

Anexă: Comunicate de 
presa, Invitatii, Lista de 
prezenta, album foto  

1.1. Apariţia în mass-media 

judeţeană 

Judetul Satu Mare,  
Ziarele – Informatia zilei, Gazeta de 
nord vest, Friss ujsag, Magyar 
Hirlap 
Ziar on-line www.szatmar.ro  
9 articole 
 

Anexă: articole de ziar 

1.2. Pregătirea şi trimiterea 

pachetului informativ 

Locul: 18 localităţi ale teritoriului 
Sud-Vest Satu Mare 
Pachet informativ: banner, 
brosuri, afise, invitatii la sesiune de 
informare, invitatii la sesiune de 
instruire 
Perioada: 14-21. 04.2010 

Anexă: 
Procese verbale de predare 
primire a pachetului 
informativ, 
Brosuri, afise, invitatii la 
sesiuni de informare si de 
instruire, agenda sesiunilor 
de informare 
 

1.3. Organizarea sesiunilor 

de informare 

Locul: 18 localităţi ale teritoriului 
Sud-Vest Satu Mare 
Nr. participant: 207 
Perioada: 26.04. -.06.05.2010 

Anexă: 
Lista de prezenta, materialul 
de prezentare,  
Procese verbale al echipei 
de proiect, Model Cerere de 
inscriere in GAL, album foto 

3. 

2. Elaborarea materialelor 

de informare 

Locul: Satu Mare 
Banner: 19 buc. 
Afise: 150 buc 
Pliant color: 6000 buc 

Materiale anexate la 
activitatea 1.2 

4. 

3. Culegere de date   

3.1. Culegere de date în 

vederea descoperirii 

necesităţilor de dezvoltare 

locală 

Locul: 19 localităţi  ale teritoriului 
Sud-Vest Satu Mare 
Nr. participant: echipa de proiect 6 
persoane 
Perioada: 
15-26.03. 2010 

Anexă: 
Procese verbale de analiza a 
documentelor colectate 

3.2. Culegere de date în 

vederea realizării analizei 

diagnostic a teritoriului Sud-

Vest Satu Mare 

Locul: 18 localităţi ale teritoriului 
Sud-Vest Satu Mare 
Nr. participant: echipa de proiect 6 
persoane 
Perioada: 
15-26.03. 2010 

Anexă: 
Model chestionar colectare 
date, 
Minuta vizitei pe teren 

5. 
4. Instruirea actorilor 

locali 

Locul: Tasnad, Zona de Agrement, 
Motel Stil 
Nr. participant:30 si echipa de 

Anexă: 
Lista de prezenta, programul 
sesiunii de instruire, suport 

http://www.szatmar.ro/
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proiect 6 persoane 
Perioada: 
11-14.05. 2010 

de curs, proces verbal al 
sesiunii de instruire, 
prezentarea idei de proiecte 
al grupurilor de lucru, album 
foto 

6. 

5. Schimb de experienţă 

în Ungaria 

Locul: Teritoriul microregiunii 
Nagykálló şi Nyíregyháza 
Nr. Participanti: 20 
Perioada:  
25-28.05. 2010 

Anexă: 
Lista de prezenta, Programul 
schimbului de experienta, 
Proces verbal al schimbului 
de experienta, album foto 

7. 

6. Elaborarea Dosarului 

de candidatură 

Locul: teritoriul Sud-Vest Satu 
Mare 
Nr. Participanti: 
Echipa de proiect format din 8 
experti 
Perioada:  
03.-08.2010 

 

8. 

7. Constituirea formei 

asociative şi validarea 

Planului de Dezvoltare 

locală 

Locul:  
Tăşnad 
Nr. Participanti: 
103 persoane 
Perioada:  
09.08.2010 

Anexă: 
Lista de prezenta a Adunarii 
Generale de Constituire, 
Act Constitutiv, Statut, 
Lista de prezenta Adunare 
Generala de aprobare a 
Planului de Dezvoltare a 
Teritoriului Sud-Vest Satu 
Mare, album foto 

Planul de dezvoltare locală a teritoriului Sud Vest Satu Mare a fost elaborat prin combinarea mai 

multor metode de cercetare. Asftel primul pas a fost căutarea leader-ului, urmat de colectarea 

datelor statistice pentru elaborarea analizei situaţiei curente a teritoriului. Activitatea a fost realizată 

prin intermediul unui chestionar, care a fost completat de fiecare dintre cele 19 autorităţi publice 

locale. Pentru clarificarea şi completarea datelor statistice pe lângă chestionare au fost trimise cereri 

către Institutul Judeaţean de Statistică Satu Mare. În urma colectării datelor statistice a fost 

întocmită o bază de date din care s-a început prelucrarea datelor statistice şi elaborarea analizei 

diagnostic a teritoriului Sud-Vest Satu Mare. În vederea evaluării necesităţilor de dezvoltare locală 

şi pentru a cunoaşte viziunea actuală a societăţii locale, şi de a descoperi iniţiativele de dezvoltare, 

echipa de proiect şi experţii implicaţi în elaborarea documentului au efectuat mai multe vizite pe 

teren în cele 19 comune din teritoriu. S-a efectuat intervievarea actorilor locali şi au fost colectate 

documentele de planificare deja existente din fiecare localitate. În urma derulării acestor activităţi 

experţii au întocmit rapoarte profesionale şi împreună cu echipa de proiect s-au efectuat consultări 

în cadrul cărora au centralizat şi au sintetizat datele obţinute pe baza cărora a fost elaborat dosarul 

de candidatură. 

 Elaborarea Dosarului de Candidatură a Teritoriului Sud-Vest Satu Mare s-a realizat după următorii 

paşi: 

a. Căutarea leader-ului 

b. Analiză sumară a localităţilor cuprinse în teritoriu 
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c. Identificarea persoanelor-resursă 

d. Pregătirea materialelor de prezentare a programului LEADER 

e. Organizarea grupurilor de lucru 
 

a.  CĂUTAREA LEADERULUI 

În vederea organizării optime a parteneriatului şi înfiinţării Grupului de Acţiune Locală Sud-Vest 

Satu Mare partenerii au decis ca partenerul lider să fie Microregiunea Tăşnad având în vedere faptul 

că iniţiativa de alcătuire a Grupului de Acţiune Locală a venit din partea acestuia. Iar în acelaşi timp 

microregiunea Tăşnad poate mobiliza mai multe resurse financiare şi umane în implementarea 

proiectului având în vedere că această microregiune are ca membru şi oraşul Tăşnad.  

În consecinţă ca lider de proiect Microregiunea Tăşnad a elaborat cererea de finanţare pentru 

măsura 431.1. din cadrul axei 4 din PNDR.  În momentul depunerii a proiectului s-a constituit un 

parteneriat preliminar între 13 autorităţi publice locale, 7 IMM şi 8 ONG. Asociaţia de Cooperare şi 

Dezvoltare a Microregiunii Tăşnad, ca lider al proiectului şi-a asumat rolul de a anima teritoriul, de 

a colecta date pentru elaborarea strategiei de dezvoltare a teritoriului acoperit de GAL, de a informa 

locuitorii despre programul Leader şi de a realiza grupurile de lucru. 

 

b. ANALIZA SUMARĂ A TERITORIULUI 

 

Teritoriul vizat de GAL Sud Vest Satu Mare este alcătuit din două microregiuni: Microregiunea 

Tăşnad şi Microregiunea Câmpia Careiului şi a Ierului şi cuprinde 18 comune: Andrid, Berveni, 

Cămin, Căpleni, Căuaş, Cehal, Ciumeşti, Foieni, Petreşti, Pir, Pişcolt, Sanislău, Santău, Săcăşeni, 

Sălacea, Săuca, Tiream, Urziceni, şi 1 oraş: Tăşnad. Suprafaţa totală a teritoriului Sud-Vest Satu 

Mare este 1.099 km
2
 (23,90% din teritoriul judeţului Satu Mare), având un număr de locuitori de 

49.560, cu o densitate a populaţiei de 45 locuitori/km
2 
. 

Teritoriul acoperit de GAL Sud Vest Satu Mare se află în zonă transfrontalieră, această poziţie 

geografică oferă  multe posibilităţi localităţilor cuprinse în teritoriu pentru a participa la programe 

de cooperare transfronteliere şi pentru a realiza dezvoltări teritoriale comune.  

Forma de relief predominantă este câmpia, care reprezintă 83,5% din suprafaţa totală a teritoriului, 

ceea ce indică existenţa unui potenţial agrar ridicat şi favorabilitatea exploatării agricole a terenului. 
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c.  IDENTIFICAREA PERSOANELOR RESURSĂ 

 

În vederea identificării persoanelor resursă cu care se poate colabora în continuare au fost 

organizate întâlniri consultative atât cu reprezentanţii AM PNDR CDRJ Satu Mare cât şi cu 

reprezentanţii APL-urilor. Pentru a respecta obiectivele programului Leader echipa de proiect la 

nivelul teritoriului Sud Vest Satu Mare a identificat şi a invitat în vederea participării în cadrul 

procesului consultativ parteneri de la nivel judeţean şi teritorial activi în domenii conexe dezvoltării 

rurale, precum şi reprezentanţi ai societăţii civile implicaţi în cultură, sport, comunitate şi implicaţi 

în problematica egalităţii de şanse şi non-discriminării. Selectarea partenerilor  privaţi a avut la bază 

criteriul performanţei, fiind invitaţi cei ale căror activitate a fost recunoscută de instituţii şi autorităţi 

publice. 

Fiecare comună a fost vizitată de mai multe ori de către echipa de proiect şi experţii implicaţi în 

elaborarea strategiei de dezvoltare atât pentru colectare de date cât şi pentru organizarea sesiunilor 

de informare şi a forumurilor pentru locuitori cu ajutorul cărora s-au identificat acele persoane 

fizice şi juridice care au dorit să contribuie la constituirea Grupului de Acţiune Locală Sud Vest 

Satu Mare. În urma acestor activităţi a fost realizată o bază de date cu persoanele interesate de 

programul Leader, iar pentru aceste persoane selectate în luna mai a fost organizat un curs de 

instruire de 4 zile în vederea pregătirii lor pentru activităţile care urmează să fie demarate în cadrul 

GAL-ului, în vederea colectării ideilor de dezvoltare şi în vederea concilierii analizei diagnostic. La 

selecţia persoanelor implicaţe în această etapă s-a ţinut cont de următoarele criterii: să aibă atribuţii 

şi interese pentru implementarea strategiei de dezvoltare a GAL-ului, să fie persoane capabile de a 

împărţi informaţiile şi cunoştinţele acumulate către alte persoane interesate de programul Leader. 

În cadrul cursurilor de instruire au fost prezentate posibilităţile de finanţare oferite de PNDR şi 

modalităţile de pregătire pentru programul Leader, prezentările s-au ţinut în mod interactiv 

participanţii având posibilitatea de a adresa întrebări prezentatorilor şi de a dezbate ideile proprii.  

 

d. PREGĂTIREA MATERIALELOR DE PREZENTARE A PROGRAMULUI 
LEADER 

 

În vederea informării locuitorilor şi a grupului ţintă imediat după semnarea contractului de finanţare 

au fost publicate articole în 4 ziare judeţene despre începerea implementării proiectului, ţinând cont 

de prezentarea următoarelor informaţii: denumirea beneficiarului, titlul proiectului, valoarea totală a 
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finanţării, denumirea finanţatorului, datele de începere şi de finalizare ale proiectului, locul de 

implementare al acestuia, respectiv alte informaţii relevante despre programul Leader. 

În prima fază a implementării proiectului au fost întocmite pachete informative conţinând descrierea 

programului Leader, descrierea rolului şi a sarcinilor grupului de acţiune locală, informaţii privind 

potenţiali beneficiari ai programului Leader, pliante şi invitaţii la sesiunile de informare. Aceste 

pachete informative au fost trimise la toate APL-urile din teritoriu, la toţi consilierii locali, la 

instituţiile publice, la agenţi economici, la toate organizaţiile non-guvernamentale, la reprezentanţii 

formaţiunilor cultural-sportive, cultelor religioase etc. 

În acelaşi timp au fost editate şi distribuite 6.000 de pliante în dimensiune A4 cu informaţii privind 

Planul Naţional de Dezvoltare Rurală şi programul Leader, componenţa teritoriului Sud - Vest Satu 

Mare. Aceste pliante au fost distribuite la toate activităţile proiectului. Deasemenea au fost tipărite 

150 de afişe şi 19 bannere care au fost afişate în fiecare comună inclusă în Grupul de Acţiune 

Locală Sud-Vest Satu Mare. În elaborarea materialelor informative s-a ţinut cont de cerinţele 

vizuale conform „Corporate Design Manual European Commission, Directorate -General for 

Agriculture, April 2004”.  

După distribuirea materialelor informative au fost ţinute sesiuni de informare combinate cu ateliere 

de lucru în fiecare comună a teritoriului privind scopul şi obiectivele programului Leader, rolul, 

sarcinile şi structurarea grupului de acţiune locală, diviziunea muncii în cadrul procesului de 

elaborare a strategiei de dezvoltare locală, componentele procesului de lucru.  

Aceste sesiuni informative combinate cu ateliere de lucru au fost organizate în felul următor: 

Nr. Localitate Data Sesiunii Ora 

1 Foieni 26 Aprilie 15
00 

2 Urziceni 26 Aprilie 18
00 

3 Căpleni 27 Aprilie 15
00 

4 Cămin 27 Aprilie 18
00 

5 Berveni 28 Aprilie 15
00 

6 Ciumeşti 28 Aprilie 18
00 

7 Petreşti 29 Aprilie 15
00 

8 Sanislău 29 Aprilie 18
00 

9 Andrid 30 Aprilie 15
00 

10 Pişcolt 30 Aprilie 18
00 

11 Pir 3 Mai 15
00 

12 Santău  3 Mai 18
00 

13 Săuca 4 Mai 15
00 

14 Cehal 4 Mai 18
00 

15 Căuaş 5 Mai 15
00 

16 Tiream 5 Mai 18
00 

17 Săcăşeni 6 Mai 15
00 

18 Tăşnad 6 Mai 18
00 
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La întâlniri au fost invitaţi toţi actorii locali, respectiv reprezentanţii autorităţilor publice locale, ale 

aleşilor locali, ale organizaţiilor civile care activează în comuna respectivă, ale asociaţiilor agricole, 

ale sectorului de afaceri, ale cultelor religioase, ale formaţiunilor culturale şi sportive, ale 

minorităţilor naţionale, ale tinerilor şi ale femeilor, fermieri, agricultori, persoane fizice cu iniţiative 

de dezvoltare locală. La aceste întâlniri au fost invitaţi şi din partea: Consiliului Judeţean Satu 

Mare, AM PNDR CDRJ Satu Mare,  celor două Asociaţii Microregionale. 

Fiecare participant al acestor sesiuni de informare a primit un pachet informaţional care conţinea un 

pliant despre programul Leader, rezumatul prezentărilor susţinute în cadrul sesiunilor de informare, 

o cerere de aderare privind participarea la constituirea GAL-lui Sud-Vest Satu Mare. 

 

Programul sesiunilor de informare combinat cu ateliere de lucru: 

Ora Tematica Abordarea folosită 

15
00

-

15
20 

18
00

-

18
20 

Înregistrarea participanţilor  

15
20

-

15
30 

18
20

-

18
30 

Prezentarea programului Leader.  Prezentare 

Discuţii 

15
30

-

15
50 

18
30

-

18
50 

Prezentarea Proiectului 432.1 Prezentare 

Discuţii 

15
50

-

16
10 

18
50

-

19
10 

Planul Naţional de Dezvoltare Rurală şi Iniţiativa 

LEADER 

Prezentare 

Discuţii 

16
10

-

16
30 

19
10

-

19
30 

Prezentarea Grupului de Acţiune Locală Sud-

Vest Satu Mare 

Prezentare 

Discuţii 

16
30

-

16
40 

 Documentul de bază al GAL-ului – Strategia de 

dezvoltare locală 

Prezentare 

Discuţii 

16
40  Atelier de lucru: Bursă de idei cu privire la 

problemele persistente şi posibilităţile de 

dezvoltare 

Atelier de lucru 

 

e. ORGANIZAREA GRUPURILOR DE LUCRU 

 

În perioada mai – iunie  pe lângă cursul de instruire organizat la Tăşnad au fost organizate şi trei 

grupuri de lucru în care au fost implicaţi: actori microregionali, îndeosebi persoane de specialitate 

din cadrul administraţiilor publice locale, al instituţiilor publice, reprezentanţi ai sferei nonprofit, 

reprezentanţii sectorului de afaceri, ai cultelor religioase, ai asociaţiilor cultural-sportive şi 

reprezentanţii ai AM PNDR CDRJ Satu Mare. 

Partenerii implicaţi au contribuit în mod constant la îmbunătăţirea strategiei de dezvoltare, adresând 

comentarii şi observaţii în cadrul gruprilor de lucru organizate de echipa de proiect şi de experţii 

implicaţi în elaborarea documentului.   
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Procesul de organizare a grupurilor de lucru pentru consultarea şi elaborarea strategiei de dezvoltare 

locală a teritoriului Sud Vest Satu Mare a fost structurat pe trei nivele.  

Cele trei nivele de grupuri de lucru sunt: 

1. Nivel de consultare internă: - prin care s-a urmărit discutarea la nivel de specialişti a 

specificaţiilor tehnice din analiza diagnostic a teritoriului, dezbaterea conţinutului analizei 

diagnostic, s-a realizat un schimb de idei noi şi au fost colectate informaţii suplimentare. 

2. Nivel de stabilire a direcţiilor de dezvoltare: – prin care s-a urmărit stabilirea priorităţilor 

de dezvoltare a teritoriului cu participarea actorilor locali din teritoriului GAL-ului (care 

sunt în contact direct cu realitatea rurală locală) şi a specialiştilor AM PNDR CDRJ Satu 

Mare.  

3. Nivel de dezbatere – finalizare: - prin care s-a urmărit consultarea publicului larg, a tuturor 

celor interesaţi de dezvoltarea teritoriului Sud -Vest Satu Mare, validarea strategiei de către 

grupul de acţiune locală. 

 

Grupul de lucru nr. 1 

În cadrul acestui grup de lucru a fost prezentată analiza diagnostic a teritoriului: 

 Caracteristici geografice (amplasament, relief, altitudine) 

 Populaţie – demografie 

 Patrimoniu de mediu 

 Patrimoniu arhitectural şi cultural 

 Economia locală 

 Servicii pentru populaţie şi infrastructuri medico sociale 

 Activităţi sociale şi instituţii locale 

 Bilanţul politicilor întreprinse în teritoriu. 

În urma prezentării diagnosticului pe teme au urmat discuţii cu referire la analiza teritoriului. 

Actorii locali implicaţi în grupul de lucru au prezentat observaţiile lor cu privire la analiza 

diagnostic, au contribuit cu idei noi pentru dezvoltarea acestuia. În acelaşi timp în cadrul acestui 

grup de lucru au fost colectate informaţii suplimentare care urmau să fie incluse în analiza 

diagnostic.  
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Grupul de lucru 2. 

 

În cadrul acestui grup de lucru au fost stabilite priorităţile de dezvoltare şi acţiunile pe care actorii 

locali doresc să le implementeze în teritoriu. Aceste propuneri au fost structurate ulterior în vederea 

organizării unei întâlniri cu reprezentanţii AM PNDR CDRJ Satu Mare pentru identificarea 

măsurilor din cadrul PNDR, adaptate măsurilor prevăzute.  

 

Grupul de lucru 3. 

 

Următorul grup de lucru a avut ca scop validarea strategiei de dezvoltare, a propunerilor şi a alegerii 

organizării acţiunilor în funcţie de priorităţi. La acest grup de lucru au fost invitaţi reprezentanţii 

tuturor APL-urilor şi toţi partenerii din teritoriu acestora fiind prezentate concluziile finale ale 

lucrărilor. 

În cadrul acestui grup de lucru cei prezenţi au validat strategia de dezvoltare a teritoriului Sud Vest 

Satu Mare şi au aprobat depunerea dosarului de candidatură.  
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Schema de animare a elaborării candidaturii 

 

M
o
b

il
iz

a
re

 
C

o
o
rd

o
n

a
re

 -
 e

la
b

o
ra

re
 

V
a
li

d
a
re

 
În

su
şire

 

ASOCIAŢIA DE 

COOPERARE ŞI 

DEZVOLTARE A 

MICROREGIUNII TĂŞNAD 

Grup de 

lucru 1 

Informarea 
actorilor 

locali 

Schimb de 

idei 

Consultare 

cu 

reprezentanţi

i AM PNDR 
CDRJ SM  

Grup de 

lucru 2 

Finalizarea 
strategiei de 
dezvoltare 

Grup de 

lucru 3 

Oficializare 
parteneriatul

ui 

Validarea 

strategiei de 

dezvoltare 

Stabilirea 

acţiunilor 

viitoare 

Validarea 

dosarului de 

candidatură 

Prezentarea 

concluziilor 

preliminare 

Elaborarea şi centralizarea Proceselor verbale ale întârnirilor  

 

Depunerea Dosarului de Candidatură 

Partenerii implicaţi în realizarea 

proiectului 
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III.2  PREZENTAREA PARTENERIATULUI DECIZIONAL  

Parteneriatul actual în cadrul GAL Sud Vest Satu Mare s-a format în aproximativ 6 luni în timpul 

implementării proiectului “Construcţia de parteneriate public-privat, elaborarea strategiei de 

dezvoltare locală şi pregătirea planului de dezvoltare locală a teritoriului Sud-Vest Satu Mare (axa 

Carei – Tăşnad)” (PNDR Axa 4. Măsura 431.1.) implementat de Asociaţia de Cooperare şi 

Dezvoltare a Microregiunii Tăşnad (ACDMT). În momentul depunerii proiectuluiparteneriatul a 

fost constituit între 13 autorităţi publice locale, 7 IMM şi 8 ONG. Una dintre obiectivele proiectului 

a fost construcţia de parteneriate public privat pentru a pregăti derularea programului Leader în 

teritoriul Sud Vest Satu Mare.  

Proiectul căştigător a fost implementat cu succes şi în urma acţiunilor realizate în cadrul acesteia s-a 

format un parteneriat între 100 entităţi care doresc să contribuie la constituirea Grupului de Acţiune 

Locală Sud-Vest Satu Mare. În faza de promovare a programului Leader liderul parteneriatului 

(ACDMT) a încercat să mobilizeze cât mai mulţi actori locali din teritoriu şi în urma acţiunilor a 

reuşit să identifice acei actori care doresc să fie incluşi în parteneriatul public-privat şi care doresc 

să participe la implementarea strategiei de dezvoltare. 

III.2.1 DESCRIEREA PARTENERILOR 

Lista partenerilor în momentul depunerii proiectului “Construcţia de parteneriate public-privat, 

elaborarea strategiei de dezvoltare locală şi pregătirea planului de dezvoltare locală a teritoriului 

Sud-Vest Satu Mare (axa Carei – Tăşnad)” (PNDR Axa 4. Măsura 431.1.): 

Nr. crt. 

Nume, 

prenume Funcţie 

Organismul 

reprezentat  

Natura 

organismului 

Domeniu de 

activitate 

1.  

     

Marchiş 

Gheorghe 

Otto 

preşedinte Asociaţia Rurală 

Câmpia Careiului şi 

a Ierului 

privat ONG 

2.  

     

Ferencz 

Levente 

Zoltan 

preşedinte Asociaţia de 

Cooperare şi de 

Dezvoltare a 

Microregiunii 

Tăşnad 

privat ONG 

3.  

     

Veron 

Andrei 

Ştefan 

primar Primăria Tăşnad public Administraţie 

publică 

4.  

     

Marchiş 

Gheorghe 

Otto 

primar Primăria Petreşti public Administraţie 

publică 

5 Fézer 

Gábor 

primar Primăria Tiream public Administraţie 

publică 
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6 Papp Tibor primar Primăria Andrid public Administraţie 

publică 

7 Sallai 

Attila 

asociat 

unic 

S.C. Erik Kity SRL privat Agricultură 

8 Szabo 

Melania 

preşedinte Asociaţia Infotour 

Carei 

ONG Turism 

9 Mureşan 

Maria 

asociat 

unic 

S.C. Carmarom SRL privat Legumicultură 

10 Schlakter 

Francisc 

preşedinte Fundaţia 

Szolomayer 

ONG Social 

11 Schlakter 

Francisc 

preşedinte A.S. Schwaben 

Kalmandi 

ONG Asociaţie 

sportivă 

12 Schlakter 

Francisc 

viceprimar Primăria Cămin public Administraţie 

publică 

13 Ritli Anton preşedinte Asociaţia Culturală 

şi de Tineret 

Kalmander 

Harmony 

ONG Cultură, tineret 

14 Ritli Anton director S.C. Agromec 

Cămin SA 

privat Agricultură 

15 Toga Judita asociat 

unic 

S.C. Turinform SRL privat Turism 

16 Varga 

Vasile 

Cosmin 

primar Primăria Pişcolt public Administraţie 

publică 

17 Csáki 

József 

Gedeon 

preot Parohia Reformată 

Pişcolt 

public Viaţa spirituală 

18 Mozer 

Francisc 

Iosif 

director Societatea Agricolă 

Petreşti 

privat Agricultură 

19 Toth Arpad preşedinte AS Victoria Petreşti ONG Sport 

20 Hankusz 

Iosif 

paroh Parohia Romano 

Catolică Dindeştiu 

Mic 

public Viaţa spirituală 

21 Ferencz 

Levente 

primar Primăria Săcăşeni public Administraţie 

publică 

22 Nagy 

Maria 

preşedinte Asociaţia Femeilor 

din Petreşti 

ONG Apărarea 

drepturilor 

femeilor 

23 Czier Tibor preşedinte Asociaţia Caritas 

Catolica Tăşnad 

ONG Social 

24 Czier Tibor director S.C. CIT Santău SA privat Agricultură 

25 Kocsis 

Melinda 

asociat 

unic 

S.C. Atmel SRL privat Comerţ, turism 
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Lista entităţilor care au devenit membrii Grupului de Acţiune Locală Sud Vest Satu Mare în 

timpul implementării proiectului “Construcţia de parteneriate public-privat, elaborarea strategiei 

de dezvoltare locală şi pregătirea planului de dezvoltare locală a teritoriului Sud-Vest Satu Mare 

(axa Carei – Tăşnad)” (PNDR Axa 4. Măsura 431.1.): 

Nr. 

crt. 

Denumirea partenerului Statutul 

partenerului 

(ONG, SRL, 

autoritate 

publică etc.) 

Numele şi prenumele 

reprezentantului legal 

al partenerului 

26 Consiliul Local al Comunei Berveni Public - APL Kiss Hajnalka 

27 Consiliul Local al Comunei Căpleni Public - APL Mosdoczi Vilhelm 

28 Consiliul Local al Comunei Căuaş Public – APL Todoran Ioan 

29 Consiliul Local al Comunei Cehal Public – APL Jurchiş Gheorghe 

30 Consiliul Local al Comunei Ciumeşti Public – APL Schwarczkopf Ioan 

31 Consiliul Local al Comunei Foieni Public – APL Heinrich Mihály 

32 Consiliul Local al Comunei Pir Public – APL Tempfli Mihai 

33 Consiliul Local al Comunei Sanislău Public – APL Mateş Călin Gheorghe 

34 Consiliul Local al Comunei Santău Public – APL Mihalca Gheorghe 

35 Consiliul Local al Comunei Săuca Public – APL Marian Gheorghe 

36 Consiliul Local al Comunei Urziceni Public – APL Mellau Iosif 

37 Consiliul Local al Comunei Sălacea Public – APL 
Porsztner Sarolta 

Melinda 

38 Parohia Reformată Andrid Privat-Culte Erdős Csaba 

39 Papp Tibor PFA Privat - PFA Papp Tibor 

40 SC Gardo Agro SRL Privat - SRL Gardó Alexandru 

41 
Composesorat Berveni Privat - 

Composesor
at 

Kis Mihaly 

42 Gál Lajos PFA Privat - PFA Gál Lajos 

43 SC Turmix SRL Privat - SRL Obis Emeric 

44 
Intreprindere Individuală Burian Crinel 

Ghiţă 
Privat – I.I. Burian Crinel Ghiţă 

45 
Intreprindere Individuală Tărîţă 

Nicolae 
Privat – I.I. Tărîţă Nicolae 

46 Parohia Reformată Berveni Privat - Culte Pályi-Kiss Sigismund 

47 Asociaţia Sportivă Stăruinţa Berveni Privat – A.S. Kiss Zoltán 

48 Fezer Hajnalka PFA Privat – PFA Fezer Hajnalka 

49 Intreprindere Familială Kis Mihály Privat – I.F. Kis Mihály 
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50 SC Reka-Lotti SRL Privat - SRL Kis Istvan 

51 
Şcoala cu clasele I-VIII Berveni Public – 

Institutie de 
invatamant 

Toth Robert 

52 Asociaţia Pro Şcoală Berveni Privat – ONG Molnar Zoltan 

53 Parohia Romano-Catolică Ciumeşti Privat - Culte Feigi György 

54 
Ocolul Silvic Asociaţia Salcâmul 
Ciumeşti 

Privat - ONG Nuna Cristian 

55 
Societatea Agricolă Schamagosch 
Ciumeşti 

Privat – SA Löchli Mihai 

56 
Asociaţia Sportivă Schamagosch 

Ciumeşti 
Privat - AS Snebli Francisc 

57 
Composesorat Ciumeşti Privat - 

Composesor
at 

Schwarczkopf Ioan 

58 Asociaţia Pedellus Ciumeşti Privat - ONG Erdei Zoltán 

59 Asociaţia Femeilor Sf. Rita Ciumeşti Privat - ONG Harasz Elisabeta 

60 
Csaholczi Anca Mariana PFA 

Privat - PFA 
Csaholczi Anca 

Mariana 

61 SC Ludy West SRL Privat - SRL 
Ludescher Norbert 

Gyorgy 

62 SC Csaba&Csaba Company SRL Privat - SRL Eberst Csaba 

63 SC Durbinci SRL Privat - SRL Turbuţi Gheorghe 

64 
Intreprindere Individuală Bertus Attila 

Gábor 
Privat – I.I. Bertus Attila Gábor 

65 Intreprindere Familială Beiland Privat - IF Beiland Ottó 

66 
Intreprindere Individuală Zimmerman 

Thomas 
Privat – I.I Zimmerman Thomas 

67 SC Agro Partener SRL Privat - SRL Békés Arnold Ágoston 

68 Békés Francisc PFA Privat - PFA Békés Francisc 

69 SC Termofenster SRL Privat - SRL Poszet Csaba 

70 SC Kala SRL Privat -SRL Vieser Ştefan Imre 

71 Szilágyi Terezia PFA Privat - PFA Szilágyi Terezia 

72 Forumul Democrat German Petreşti Privat - ONG Horn Vilhelm 

73 
Caminul pentru Vârstnici St. Jude 

Tadeus Foieni 
Privat - ONG Heinrich Mihály 

74 Toga Judita PFA Privat - PFA Toga Judita 

75 SC Mastvet SRL Privat - SRL Veron Viorica 

76 Szakács Béla PFA Privat - PFA Szakács Béla 

77 Societatea Agricolă Renaşterea Pir Privat - SA Nyéki Vasile 
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78 Societatea Agricolă Viaţa Nouă Pir Privat - SA Kovács Adalbert 

79 
Intreprindere Familială Bódizs 

Levente 
Privat - IF Bódizs Levente 

80 
Întreprindere individuală Burlacu Ioan 

Florin 
Privat – I.I. Burlacu Ioan Florin 

81 Intreprindere Individuală Kiss Andrea Privat – I.I. Kiss Andrea 

82 Ceh Margareta PFA Privat - PFA Ceh Margareta 

83 Parohia Reformată Santău Privat - Culte Barabás Attila 

84 Parohia Romano-Catolică Santău Privat - Culte Tyepák László 

85 Parohia Ortodoxă Română Chegea Privat - Culte Şteţ Gheorghe 

86 
Composesoratul Pădurilor şi 
Păşunilor Chegea 

Privat - 
Composesor

at 
Oros Ana 

87 Parohia Reformată Săcăşeni Privat - Culte Gál Sándor 

88 
Intreprindere Familială Jászfalvi 

Elisabeta 
Privat - IF Jászfalvi Elisabeta 

89 SC Moş SRL Privat - SRL Moş Dumitru Dorel 

90 
Asociaţia Proprietarilor de Animale 

Săcăşeni 
Privat - ONG Oros Ana 

91 
Asociaţia Proprietarilor de Pădure 

Săcăşeni 
Privat - ONG Nagy Ileana Ildiko 

92 
Muzeul Orăşenesc Tăşnad Public – 

Institutie 
publica 

Deaconu Anca 

93 Glatz Beata PFA Privat - PFA Glatz Beata 

 

94 Societatea Carpatină Ardeleană Privat - ONG Szabo Ladislau 

95 SC Landtechnik SRL Privat - SRL Lukács Sándor 

96 Sipos Gabriela Agota PFA Privat - PFA Sipos Gabriela Agota 

97 
Serban St. Emilia Intreprindere 

Familiala 
Privat – I.F. Serban Emilia 

98 S.C. M Fashion Com SRL Privat – SRL Gozner Imola Erika 

99 

Şcoala de Arte şi Meserii Săuca 
Public – 

Institutie de 
invatamant 

 
Balaj Mirela 

 

 

100 

CMI Dr. Lukacs Orsolya 
 
 
 

Privat - CMI Lukacs Orsolya 
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Parteneriatul format cu scopul participării la procesul de selecţie a Grupurilor de Acţiune Locală  

(GAL), cuprinde următoarele parteneri relevenţi din punctul de vedere al procesului de selecţie: 

Denumire sector 
Număr 

parteneri Denumire parteneri 

Organizaţie a minorităţilor etnice 1 Forumul Democrat German - Filiala Petreşti 

Organizaţie agricolă 2 

Asociaţia Proprietarilor de Animale Săcăşeni,  
Composesoratul Pădurilor şi Păşunilor Chegea, 
Composesorat Ciumeşti, Composesorat Berveni 

Reprezentant sector forestier 2 
Ocolul Silvic Asociaţia Salcâmul Ciumeşti,  
Asociaţia Proprietarilor de Pădure Săcăşeni 

Organizaţie de mediu 1 Societatea Carpatină Ardeleană 

Totodată parteneriatul cuprinde un total de 46 reprezentanţi ai sectorul din sfera economică. 

 

Din rândul partenerilor enumeraţi mai sus în cadrul primei adunări generale  a asociaţiei „Grup de 

Acţiune Locală Sud-Vest Satu Mare”  au fost alese entităţile care vor fi membrii comitetului de 

selectare a proiectelor. Aceşti parteneri vor fi asociaţi la procesul de monitorizare a proiectelor din 

partea instituţiilor pe care le reprezintă.. 

Comitetul de selectare a proiectelor va fi alcătuit din 7 membrii GAL, fiecare membru va avea un 

supleant pentru cazurile în care nu poate participa la întrunirile comitetului. Pentru transparenţa 
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procesului de selecţie a proiectelor în cadrul GAL şi totodată pentru efectuarea activităţilor de 

control şi monitorizare, la aceste întruniri va invitat şi un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale de la nivel judeţean (AM PNDR CDRJ Satu Mare). 

În procesul de selectare a membrilor din comitetul de selectare a proiectelor s-a ţinut cont de 

reprezentarea echilibrată a sectoarelor public - privat şi ONG. Membrii ai societăţii civile şi ai 

sectorului privat au o reprezentare mai mare în cadrul comitetului. Pe lângă ponderea mai mare a 

membrilor sectorului civil şi privat s-a ţinut cont şi de respectarea prevederilor programului Leader 

de abordarea de jos în sus, astfel comitetului de selectare a proiectelor se compune mai mult din 

actori locali. Fiecare membru al comitetului de selectare reprezintă un anumit sector de dezvoltare: 

- Reprezentant al sectorului IMM-urilor 

- Reprezentant al sferei civile 

- Reprezentant al cultelor şi culturii 

- Reprezentant al tinerilor şi al femeilor 

- Reprezentant al sectorului agricol – fermierilor 

- Reprezentant al sectorului public 

- Reprezentant al minorităţilor şi al sectorului social 

Lista membrilor comitetului de selectare a proiectelor: 

PARTENERI PUBLICI 

Nume  şi prenume Instituţia Funcţia Tip* /Observaţii 

Mihalca Gheorghe Consiliul Local Santău Primar Reprezentantul sectorului 

public 

PARTENERI PRIVAŢI 

Nume  şi prenume Instituţia Funcţia Tip* /Observaţii 

Virser Ştefan Imre SC Kala SRL Administrator Reprezentantul sectorului 

IMM-urilor 

Lukacs Sandor SC Landtechnik SRL Administrator  Reprezentantul sectorului 

agricol – fermierilor 

Bodizs Levente I.F. Bodizs Levente Administrator  Reprezentantul tinerilor şi 

al femeilor 

ONG 

Nume  şi prenume Instituţia Funcţia Tip* /Observaţii 

Czier Tibor Asociaţia Caritas Catolica 

Tăşnad 

Director Reprezentantul sferei civile 

Hankusz Josif Parohia Romano-Catolică 

Dindeştiu Mic 

Preot Reprezentantul cultelor şi 

culturii 

Heinrich Mihaly Căminul pentru vârstnici St. 
Jude Tadeus Foieni 

Preşedinte Reprezentantul minorităţilor 
şi al sectorului social 
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Lista membrilor supleanţi pentru comitetul de selectare a proiectelor: 

PARTENERI PUBLICI 

Nume  şi prenume Instituţia Funcţia Tip* /Observaţii 

Papp Tibor Consiliul Local Andrid Primar Reprezentantul sectorului 

public 

PARTENERI PRIVAŢI 

Nume  şi prenume Instituţia Funcţia Tip* /Observaţii 

Moş Dumitru Dorel SC Moş SRL administrator Reprezentantul sectorului 

IMM-urilor 

Ritli Anton SC Agromec Cămin SRL director Reprezentantul sectorului 

agricol – fermierilor 

Csaholczi Anca Mariana Csaholczi Anca Mariana 

PFA 

proprietar Reprezentantul tinerilor şi 

al femeilor 

ONG 

Nume  şi prenume Instituţia Funcţia Tip* /Observaţii 

Gal Sandor Parohia Reformată Săcăşeni preot Reprezentantul minorităţilor 

şi al sectorului social 

Toth Arpad Asociaţia Sportivă Victoria 

Petreşti 

preşedinte Reprezentantul sferei civile  

Şteţ Gheorghe Parohia Ortodoxă Română 

Chegea 

preot Reprezentantul cultelor şi 

culturii 
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III.2.2 CREAREA ŞI FUNCŢIONAREA GAL-ULUI 
 

La nivelul GAL-ului Sud-Vest Satu Mare, organele asociaţiei sunt: 

 

 
 

1) ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢIEI „GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ SUD-
VEST SATU MARE” 

 

Adunarea Generală este organul de conducere alcătuit din reprezentanţii desemnaţi ai membrilor 

Asociaţiei. Reprezentanţii membrilor care provin din oraşe nu vor avea o pondere mai mare de 25% 

în Adunarea Generală. 

Mandatul reprezentanţilor este valabil de la data numirii acestora până la data revocării/înlocuirii 

lor, prin hotărârea asociaţilor.  

Hotărârile de numire/ revocare/ înlocuire a reprezentanţilor vor fi transmise, în copie, Părţilor şi 

Adunării Generale în termen de  15 zile calendaristice de la data emiterii lor. 

 Adunarea Generală îndeplineşte atribuţiile care îi revin conform art. 21 al. (2) din Ordonanţa 

Guvernului nr. 26/2001 cu privire la asociaţii şi fundaţii, precum şi atribuţiile speciale prevăzute de 

Statut. 

Adunarea Generală are urmatoarele atribuţii: 

a) stabileşte şi aprobă strategia şi obiectivele generale ale Asociaţiei; 

b) aprobă Panul de dezvoltare locală a teritoriului; 

c) aprobă raportului de activitate al Consiliului Director pentru perioada anterioară; 

d) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil; 

e) alege componenţa Consiliului Director prin vot secret cu majoritate simplă; 

Adunarea Generală 

Consiliul director 

Controlul Financiar al Asociaţiei 

(cenzor) 

 

 

Comitetul de selectare a proiectelor Compartiment administrativ 



PLAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

Teritoriu Sud-Vest Satu Mare 

 

 

 

 

f) alege şi revocă membrii Consiliului de Selecţie; 

g) alege şi revocă cenzorul sau componenţa Comisiei de cenzori prin vot secret cu majoritate 

simplă; 

h) aprobă structura Compartimentului Administrativpropuse de Consiliul director prin vot 

deschis cu majoritate simplă; 

i)  

i) aprobă contractele ale căror valoare depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 100.000 Euro; 

j) modifică Actul constitutiv şi Statutul; 

k) hotăreşte dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi destinaţia bunurilor rămase după 

lichidare; 

l) hotăreşte înfiinţarea de societăţi comerciale în condiţiile art. 47, din OG 26/2000, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

m) hotăreşte primirea de noi membri asociaţi şi excluderea asociaţilor, în condiţiile Statutului; 

n) stabileşte cuantumul cotizaţiei şi al taxei de înscriere; 

o) orice atribuţii prevăzute de lege sau statut. 

Adunarea Generală se întruneşte cel puţin o dată pe an, în şedinţa ordinară şi are drept de control 

permanent asupra Consiliului Director şi asupra cenzorului sau Comisiei de cenzori. Adunarea 

Generală se convoacă în scris de Consiliul Director cu cel puţin 15 zile înainte de data desfăşurării.  

Convocarea la Adunarea Generală va fi însoţită de documente care să precizeze ordinea de zi şi să 

aducă informaţii despre subiectele în dezbatere. 

Participanţii pot solicita introducerea unor probleme pe ordinea de zi cu 5 zile înante de şedinţă. 

Adunarea Generală se poate întruni şi în şedinţă extraordinară, prin decizia Consiliului Director  sau 

a 1/3 din membrii asociaţiei. 

La Adunarea Generală participă membrii asociaţi, membrii de onoare, membrii consultanţi sau 

reprezentanţii lor, precum şi invitaţi, potrivit hotărârii Consiliului Director. 

În cadrul Adunării Generale fiecare membru asociat are dreptul la un vot. 

Asociaţii care, intr-o anumită problemă supusă dezbaterii Adunării Generale, sunt interesaţi 

personal sau prin soţii lor, ascendenţii sau descendenţii, rude în linie colaterală şi afinii până la 

gradul patru inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare şi nici la vot, în caz contrar răspunzând 

pentru daunele cauzate Asociaţiei, dacă, fără votul lor nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută. 

Rapoartele de activitate ale Consiliului Director şi ale comisiei de cenzori, programele de activitate, 

bugetele de venituri şi cheltuieli, bilanţurile contabile se dezbat de către Adunarea Generală şi se 

supun aprobării acesteia. 
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Adunarea Generală este statutar constituită în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu dintre membrii 

cu drept de vot iar hotărârile se adoptă cu votul a jumătate plus unu. 

Hotărârilor privind modificarea Actului constitutiv şi a Statutului sau dizolvarea şi lichidarea 

Asociaţiei se adoptă cu votul a jumatate plus unu din numărul membrilor cu drept de vot ai 

Asociaţiei. 

Dacă nu se îndeplineşte cvorumul prevăzut la alin (1) Adunarea Generală se convoacă din nou, în 

scris, cu cel putin 7 zile înainte de şedinţă. În acest caz Adunarea Generală este statutar constituită 

şi poate decide, oricare ar fi numărul membrilor prezenţi cu o majoritate de ¾ din voturi. 

Votul se exercită în mod deschis sau la cererea Consiliului Director ori a unei treimi din numărul 

membrilor prezenţi, în mod secret. 

Hotărârile luate de Adunarea Generală sunt obligatorii pentru toţi asociaţii chiar dacă aceştia nu au 

luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă. 

Adunarea Generală este condusă de preşedinte, în lipsa acestuia de vicepreşedinte iar în caz de 

indisponibilitate a preşedintelui şi a vicepreşedinţelui de un membru al Consiliului Director. 

La fiecare şedinţă a Adunării Generale se întocmeşte un proces verbal. 

Hotărârile Adunării Generale contrare legii, Actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în Statut 

pot fi atacate în justiţie, în condiţiile legii. 

Membrii Adunării Generale sunt răspunzători pentru activitatea lor în conformitate cu legislaţia în 

vigoare.  

 

2) CONSIULIUL DIRECTOR AL ASOCIAŢIEI GAL SUD VEST SATU MARE 

Este organul executiv de conducere al Asociaţiei, compus  numai din reprezentanţi ai membrilor 

Asociaţiei. Reprezentanţii membrilor care provin din oraşe nu vor avea o pondere mai mare de 25% 

în Consiliul Director.   

Consiliul director este format din 5 membrii, numiţi de Adunarea Generală, pe o perioadă de 4 ani. 

Componenţa Consiliului Director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ 

a tuturor membrilor Asociaţiei, utilizând principiul reprezentării prin rotaţie.  

Consiliul director este alcătuit dintr-un preşedinte, un vicepreşedinte, un secretar şi doi membrii. 

Preşedintele este ales de membrii Consiliului director din cadrul lor. 

Fiecare membru al Consiliului director are dreptul la un singur vot. 

Preşedintele Consiliului Director este şi Preşedintele Asociaţiei. 

Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. În exercitarea 

competenţelor sale, Consiliul Director are următoarele atribuţii: 
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a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al 

exerciţiului  financiar viitor şi proiectul programelor Asociaţiei;  

b) prezintă Adunării Generale Planul de dezvoltare locală a teritoriului; 

c) aprobă organigrama şi politica de personal ale Asociaţiei, dacă prin statut nu se prevede 

altfel; 

d) încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei, cu excepţia contractelor a căror 

valoare depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 100.000 Euro;  

e) acceptă donaţii, sponsorizări, în condiţiile legii; 

f) îşi elaborează regulamentul intern de organizare şi funcţionare pe care îl supune spre 

aprobare Adunării Generale; 

g) hotăreşte, la nevoie, schimbarea sediului Asociaţiei; 

h) împuterniceşte, în caz de nevoie şi în condiţiile legii, una sau mai multe persoane pentru a 

îndeplini anumite atribuţii cu caracter special în numele şi în favoarea Asociaţiei; 

i) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.  

Membrii Consiliului Director sunt răspunzători pentru activitatea lor în conformitate cu legislaţia în 

vigoare. 

Consiliul Director se întruneşte în şedinţe lunar sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea 

Preşedintelui Asociaţiei sau la cererea a cel puţin unei treimi din membrii săi. Convocarea se face 

cu cel puţin 5 zile înainte de data şedinţei.  

Deciziile Consiliului Director se iau în prezenţa a tuturor celor cinci membrii, cu votul favorabil a 

majorităţii absolute a acestora.  

Consiliul Director este statutar constituit în prezenţa a cel puţin 2/3 din membrii săi. 

Consiliul Director adoptă decizii valabile cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi, în caz de 

balotaj votul preşedintelui fiind decisiv. 

În funcţie de ordinea de zi membrii consultanţi pot fi invitaţi la lucrările Consiliului Director cu rol 

consultativ. 

Deciziile Consiliului Director se consemnează în procese verbale încheiate cu ocazia fiecărei 

întruniri. Procesele verbale vor fi semnate de peşedinte şi de secretar. 

Preşedintele Consiliului director reprezintă Asociaţia în relaţiile cu alte persoane fizice şi juridice 

din ţară şi străinătate. 
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Preşedintele Consiliului director conduce lucrările Adunării Generale ale Asociaţiei şi ale 

Consiliului director şi asigură conducerea Asociaţiei urmărind îndeplinirea hotărârilor Adunării 

Generale şi ale Consiliului director. 

În cazul în care preşedintele nu-şi poate exercita prerogativele sale statutare, atribuţiile sale vor fi 

preluate de un membru al Consiliului director desemnat de acesta. 

 

Din rândul partenerilor în cadrul primei adunări generale  a asociaţiei „Grup de Acţiune Locală 

Sud-Vest Satu Mare”  au fost alese entităţile care vor fi membrii Consiliului Director, după cum 

urmează: 

Nume  şi prenume Instituţia Funcţia Funcţie în cadrul 

Consiliului Director 

Löchli Mihai Societatea Agricola 

Schamagosch Ciumesti 

Director Preşedinte 

Veron Andrei 

Ştefan 

Primăria Oraşului Tăşnad Primar Vicepreşedinte 

Nagy Maria Asociaţia Femeilor din 

Petresti 

 

Preşedinte Secretar 

Ferencz Levente 

Zoltan 

Asociaţia de Cooperare şi de 

Dezvoltare a Microregiunii 

Tăşnad 

Preşedinte Membru 

Marchiş Gheorghe 

Otto 

Asociaţia Rurală Câmpia 

Careiului şi Ierului 

 

Preşedinte Membru 

 

3) CONTROLUL FINANCIAR AL ASOCIAŢIEI „GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ 
SUD-VEST SATU MARE”  

Controlul financiar al Asociaţiei este asigurat de un cenzor ales de Adunarea Generală pentru un 

mandat de un an. Acesta poate fi şi o persoană din afara asociaţiei. 

 În cazul în care numărul membrilor Asociaţiei depăşeşte 100 de membri înscrişi până la data 

întrunirii ultimei Adunări Generale, controlul financiar intern se va exercita de către o comisie de 

cenzori format din 3 membri. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. 

Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în conditiile legii. 

Regulile generale de organizare şi funcţionare a comisiei de cenzori se aprobă de AG.  

 

În realizarea competenţei sale cenzorul sau după caz Comisia de cenzori: 

a)     verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei; 

b)     întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale; 



PLAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

Teritoriu Sud-Vest Satu Mare 

 

 

 

 

c)      poate participa la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot; 

d)     îşi poate elabora un regulament propriu de funcţionare; 

e)     îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de statut, stabilite de Adunarea Generală sau rezultate 

din legislaţia în vigoare; 

Adunarea Generală aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a cenzorului.  

 

4) COMITETUL DE SELECTARE A PROIECTELOR 

Comitetul de selectare a proiectelor va fi alcătuit din 7 membrii GAL, fiecare membru va avea un 

supleant pentru cazurile în care nu poate participa la întrunirile comitetului. Pentru transparenţa 

procesului de selecţie a proiectelor în cadrul GAL şi totodată pentru efectuarea activităţilor de 

control şi monitorizare, la aceste întruniri va invitat şi un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale de la nivel judeţean (AM PNDR CDRJ Satu Mare). 

În procesul de selectare a membrilor din comitetul de selectare a proiectelor s-a ţinut cont de 

reprezentarea echilibrată a sectoarelor public - privat şi ONG. Membrii ai societăţii civile şi ai 

sectorului privat au o reprezentare mai mare în cadrul comitetului. Pe lângă ponderea mai mare a 

membrilor sectorului civil şi privat s-a ţinut cont şi de respectarea prevederilor programului Leader 

de abordarea de jos în sus, astfel comitetului de selectare a proiectelor se compune mai mult din 

actori locali. Fiecare membru al comitetului de selectare reprezintă un anumit sector de dezvoltare: 

- Reprezentant al sectorului IMM-urilor 

- Reprezentant al sferei civile 

- Reprezentant al cultelor şi culturii 

- Reprezentant al tinerilor şi al femeilor 

- Reprezentant al sectorului agricol – fermierilor 

- Reprezentant al sectorului public 

- Reprezentant al minorităţilor şi al sectorului social 
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Lista membrilor comitetului de selectare a proiectelor: 

PARTENERI PUBLICI 

Nume  şi prenume Instituţia Funcţia Tip* /Observaţii 

Mihalca Gheorghe Consiliul Local Santău Primar Reprezentantul sectorului 

public 

PARTENERI PRIVAŢI 

Nume  şi prenume Instituţia Funcţia Tip* /Observaţii 

Virser Ştefan Imre SC Kala SRL Administrator Reprezentantul sectorului 

IMM-urilor 

Lukacs Sandor SC Landtechnik SRL Administrator  Reprezentantul sectorului 

agricol – fermierilor 

Bodizs Levente I.F. Bodizs Levente Administrator  Reprezentantul tinerilor şi 

al femeilor 

ONG 

Nume  şi prenume Instituţia Funcţia Tip* /Observaţii 

Czier Tibor Asociaţia Caritas Catolica 

Tăşnad 

Director Reprezentantul sferei civile 

Hankusz Josif Parohia Romano-Catolică 

Dindeştiu Mic 

Preot Reprezentantul cultelor şi 

culturii 

Heinrich Mihaly Căminul pentru vârstnici St. 
Jude Tadeus Foieni 

Preşedinte Reprezentantul minorităţilor 
şi al sectorului social 

 

Aleşii comunali şi intercomunali  (inclusiv 

via asociaţii publice) 

 

Întreprinderi private: 

agricultori, meşteşugari, proprietari de 

hoteluri/restaurante 

 

Comitet de selecţie 

LEADER 

 

Public: 

20% 

Privat: 

80% 

Reprezentanţi ai 

Administraţiilor locale/  

judeţene 

 

Număr de membrii: 7 titulari, 7 

supleanţi 

 

Asociaţii private 

„independente” 
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Lista membrilor supleanţi pentru comitetul de selectare a proiectelor: 

PARTENERI PUBLICI 

Nume  şi prenume Instituţia Funcţia Tip* /Observaţii 

Papp Tibor Consiliul Local Andrid Primar Reprezentantul sectorului 

public 

PARTENERI PRIVAŢI 

Nume  şi prenume Instituţia Funcţia Tip* /Observaţii 

Moş Dumitru Dorel SC Moş SRL administrator Reprezentantul sectorului 

IMM-urilor 

Ritli Anton SC Agromec Cămin SRL director Reprezentantul sectorului 

agricol – fermierilor 

Csaholczi Anca Mariana Csaholczi Anca Mariana 

PFA 

proprietar Reprezentantul tinerilor şi 

al femeilor 

ONG 

Nume  şi prenume Instituţia Funcţia Tip* /Observaţii 

Gal Sandor Parohia Reformată Săcăşeni preot Reprezentantul minorităţilor 

şi al sectorului social 

Toth Arpad Asociaţia Sportivă Victoria 

Petreşti 

preşedinte Reprezentantul sferei civile  

Şteţ Gheorghe Parohia Ortodoxă Română 

Chegea 

preot Reprezentantul cultelor şi 

culturii 
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5) COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV AL ASOCIAŢIEI GRUP DE ACŢIUNE 

LOCALĂ SUD-VEST SATU MARE 

Componenţa compartimentului administrativ: 

 
 

La nivelul luării deciziilor, partenerii economici şi sociali, precum şi alţi reprezentanţi ai societăţii 

civile, trebuie să reprezinte mai mult de 50% din parteneriatul local, iar organizaţiile ce provin din 

eventualele oraşe, având ca responsabilitate şi zona rurală învecinată – Consiliul Judeţean Satu 

Mare, Prefectura Judeţului Satu Mare, consilii locale, furnizori de formare, servicii de consultanţă 

etc, nu vor depăşi 25%. 

 

 
Responsabil 

administrativ – Director 

executiv al Asociaţiei 

Angajat pentru activităţi 

de secretariat – 1 

Contract de muncă 

Consultant extern 

auditor – contract de 

prestări servicii 

 

Consultant extern 

agricol – contract de 

prestări servicii 

 

Animator – 2 

Contract de muncă 

 

Sector tehnic – 2 

Contract de muncă 

 

Consultant extern 

arhitect, inginer – 

contract de prestări 

servicii 

 

Consultant extern 

juridic – contract de 

prestări servicii 

Consultant extern 

financiar-contabil – 

contract de prestări 

servicii 
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Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare, aparţine unuia din membrii comitetului, în această 

situaţie persoana (organizaţia) în cauză nu are drept de vot şi nu va participa la întâlnirea 

comitetului respectiv.  

Angajaţii în cadrul compartimentului administrativ vor avea următoarele atribuţii: 

Responsabil administrativ 

Este responsabil pentru atingerea scopurilor Asociaţiei, în special pentru implementarea cu succes a 

activităţilor programului LEADER. Responsabilul administrativ va coordona activitatea GAL atât 

sub aspect organizatoric cât şi al respectării procedurilor de lucru. 

Responsabilul administrativ va avea rolul de a asigura conducerea, organizarea şi funcţionarea 

organizaţiei cu eficienţă maximă prin angajarea resurselor financiare, tehnologice şi umane 

necesare, în primul rând cele legate de implementarea proiectelor în cadrul GAL.  Va coordona 

acţiunile de informare, acţiunile de sprijin pentru elaborarea proiectelor, lansarea apelului pentru 

proiecte, selectarea şi monitorizarea proiectelor, arhivarea documentelor.  

 

Angajat pentru activităţi de secretariat 

Este responsabil pentru atingerea scopurilor Asociaţiei, în special pentru implementarea cu succes a 

activităţilor programului LEADER. Va fi responsabil pentru coordonarea şi realizarea activităţilor 

de secretariat: înregistrare documente, primirea şi expedierea corespondenţei, tehnoredactare 

documente, asigurarea legăturilor telefonice, primirea şi îndrumarea persoanelor care intra la sediul 

Asociaţiei, contabilitate primară. Angajatul pentru activităţi de secretariat va avea relaţii cu: 

angajaţii permanenţi, angajaţii contractuali şi consultanţi externi. 

Sector tehnic 

În cadrul sectorului tehnic vor fi angajaţi 2 persoane ale căror responsabilitate va fi: elaborarea, 

concilierea şi lansarea apelurilor de proiecte, coordonarea biroului de informare privind clarificarea 

unor aspecte legate de completarea şi pregătirea cererii de finanţare, evaluarea administrativă şi  

tehnico-financiară a proiectelor depuse, solicitarea de informaţii suplimentare de la beneficiari, 

luarea operativă a deciziilor asupra implementării proiectului (sau depistarea problemelor), 

monitorizarea şi raportarea la timp a realizărilor şi a rezultatelor obţinute. 

 

Animator 

În cadrul compartimentului administrativ al GAL-ului vor fi angajaţi doi animatori. Animatorii vor 

fi intermediari între Asociaţie şi grupurile ţintă specifice, fiind responsabili de distribuirea de 

informaţii care dau posibilitatea grupurilor ţintă să înţeleagă politicile promovate de Asociaţie. 
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Activităţile principale ale animatorilor vizează prezentarea şi promovarea apelurilor de proiecte 

lansate de către GAL.   

 

Consultant extern juridic 

Consultantul extern juridic va avea rolul de a oferi consultanţă juridică în cadrul activităţilor 

implementate de GAL. El va analiza şi aproba toate documentele furnizate de asociaţie, va actualiza 

permanent informaţiile referitoare la noile modificări de legislaţie, va aviza contractele sau alte acte 

juridice încheiate de organizaţie cu alte persoane fizice sau juridice, va acorda consultanţă şi 

consiliere în orice altă problemă de natură juridică în care este implicată asociaţia. 

Consultant extern financiar-contabil 

Consultantul financiar – contabil – va fi responsabil pentru organizarea şi supravegherea 

contabilităţii, pentru gestionarea actelor contabile în acord cu regulamentele UE şi legislaţia în 

vigoare; va ţine evidenţa documentaţiei necesare activităţii biroului privind salarizarea, asigurările 

sociale, fluctuaţia de personal, angajări, promovări, transferuri, plecări din asociaţie. În acelaşi timp 

consultantul financiar-contabil va avea responsabilitatea de a furniza toate informaţiile şi 

documentele necesare  elaborării cererilor de pre-finanţare, dacă este cazul, a cererilor de 

rambursare, a rapoartelor de progres care însoţesc cererile de rambursare, precum şi a graficului de 

depunere a cererilor de rambursare.  

Va asigura auditul periodic al fluxurilor de numerar şi transmiterea acestora câtre Organismului 

Intermediar, a previziunilor privind fluxurile financiare pe trimestre, pe toată perioada de 

implementare a strategiei de dezvoltare. 

 

Consultant extern agricol 

Consultantul extern agricol va avea responsabilitatea de a furniza servicii de consultanţă şi 

consiliere agricolă, de a evalua proiectele depuse din punctul de vedere al relevanţei şi al  

sustenabilităţii în domeniul agriculturii, de a întocmi rapoarte de justificare a selecţiei pe baza 

criteriilor şi punctajelor obţinute pe parcursul evaluării, de a efectua vizite pe teren şi de a verifica 

investiţiile pe baza proiectului şi contractului de finanţare. 

 

Consultant extern inginer, arhitect 

Va fi responsabil pentru participarea la evaluarea proiectelor depuse care cuprind activităţi de 

construcţii.. Va verifica viabilitatea economico-financiară a proiectului prin studiu de fezabilitate, 
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va verifica dacă studiul de fezabilitate este în conformitate cu legislaţia în vigoare, va verifica 

certificatele anexate SF-ului, va întocmi rapoarte de justificare a selecţiei pe baza criteriilor şi 

punctajelor obţinute pe parcursul evaluării, va efectua vizite pe teren şi va verifica investiţiile pe 

baza proiectului şi contractului de finanţare. 

 

Consultant extern - Auditor 

Auditorul va avea rolul de a evalua periodic situaţiile financiare şi raportările contabile ale 

proiectului. Auditul va reflecta în mod real situaţia financiară a proiectului şi concordanţa dintre 

obiectivele propuse şi rezultatele obţinute.   
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ANEXĂ  - Act constitutiv, Statut GAL Sud-Vest Satu Mare 
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III.3 Organizarea GAL-ului 

 

PARTEA A – VI – A: ORGANIZAREA GAL-ULUI 
 

III.3.1 Resurse umane 

 

La nivelul GAL-lui se vor desfăşura următoarele activităţi: 

a) informare – comunicare 

Activităţile de informare şi comunicare joacă un rol important în implementarea strategiei de 

dezvoltare locală. Această activitate va dura pe tot parcursul implementării strategiei de dezvoltare 

şi va avea ca scop promovarea activităţilor demarate de GAL, asigurând vizibilitatea şi transparenţa 

acestora.   

În vederea informării locuitorilor şi a grupurilor ţintă se vor folosi materiale publicitare de tipul: 

panouri de promovare, plăci permanente, afişe, publicaţii, CD-uri, DVD-uri, site-uri web, 

comunicate de presă, prezentări, grupuri de lucru ad-hoc, anunţuri publicitare conform secţiunii III 

din Dispozitivul de comunicare şi informare a strategiei de dezvoltare locală. Pentru toate 

materialele se vor folosi modele de design prezentate în manualul de identitate vizuală. 

Compartimentul administrativ va fi responsabil pentru pregătirea acţiunile de informare şi 

comunicare.  

b) apel pentru proiecte 

Lansarea apelurilor de proiecte joacă un rol esenţial în implementarea strategiei de dezvoltare 

locală. Responsabilitatea lansării apelurilor de proiecte şi pregătirea ghidurilor solicitantului cu 

anexele aferente îi revine compartimentului administrativ al GAL-lui. Ghidurile vor conţine 

criteriile de eligibilitate, beneficiarii eligibili, acţiunile sprijinite, criteriile şi procedurile de selecţie 

conform măsurilor şi mecanismul de implementare stabilite în cadrul strategiei.  

Înainte de lansarea apelurilor de proiecte se va lansa un ghid consultativ, şi se va organiza câte o 

întâlnire ad-hoc pentru consultarea ghidului solicitantului. Apelurile de proiecte vor fi mediatizate 

prin intermediul mass-mediei, al internetului şi prin întâlnirile organizate de către animatorii GAL-

ului. . 

c) sprijinirea depunătorilor de proiecte 
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O activitate importantă a GAL-lui este sprijinirea solicitanţilor de finanţare prin asigurarea de 

consiliere şi consultanţă directă pentru potenţialii beneficiari privind întocmirea şi implementarea 

proiectelor. În cadrul compartimentului administrativ va funcţiona un help-desc (biroul de 

informare) unde solicitanţii pot apela (în scris, prin e-mail sau prin telefon), în mod gratuit, pentru a 

clarifica aspectele legate de completarea şi pregătirea cererii de finanţare. Întrebările şi răspunsurile 

care pot fi relevante şi pentru alţi potenţiali solicitanţi, vor fi publicate pe pagina web a 

programului. 

d) organizarea procesului de verificare şi decizie asupra proiectelor depuse – la nivel 

GAL 

Sistemul de evaluare şi verificare a proiectelor depuse cuprinde mai multe etape, în care rolul 

compartimentului administrativ este evaluarea administrativă şi tehnico-financiară, iar rolul 

comitetului de selecţie este selectarea proiectelor spre finanţare. Verificarea şi selectarea proiectelor 

se bazează pe proceduri şi reglementări clare şi coerente conform capitolului: „Mecanismul de 

implementare a planului de dezvoltare locală”. 

e) monitorizarea proiectelor. 

În cadrul procesului de monitorizare se va realiza un bilanţ continuu şi sistematic al contribuţiilor 

bugetare, al activităţilor finanţate conform măsurilor şi ale datelor privind primele rezultate la 

nivelul proiectelor. Dispozitivul de monitorizare va fi în concordanţă cu cerinţele Regulamentului 

(CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005. Astfel respectând principiul „O abordare 

comună a monitorizării şi evaluării” activităţile aferente se vor alinia „Cadrului comun de 

monitorizare şi evaluare”. La nivelul GAL-ului monitorizarea se va face pe indicatorii Planului 

financiar. La nivelul proiectelor monitorizarea se va face pe indicatorii proiectului. 
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 Responsabil administrativ – Director executiv al Asociaţiei 

Denumirea postului Director executiv (DeX) 

Subordonare Consiliului Director 

Are în subordonări  Angajat pentru activităţi de secretariat 

 Sector tehnic, Experţi interni 

 Animatori 

 Consultanţi externi  

Este înlocuit de Persoană desemnată de Consiliul Director 

Scopul Postului Este responsabil pentru atingerea scopurilor Asociaţiei, 

în special pentru implementarea cu succes a activităţilor 

programului LEADER. 

 

Titularul postului are rolul de a asigura conducerea, 

organizarea şi funcţionarea organizaţiei cu eficienţă 

maximă prin angajarea resurselor financiare, tehnologice 

şi umane necesare, în primul rând cele legate de 

implementarea proiectelor în cadrul GAL.  

Aprobă  procedurile de importanţă generală pentru 

organizarea şi derularea proceselor principale la nivelul 

asociaţiei În acest sens, are relaţii cu: Consiliul Director, 

membrii asociaţiei, personalul asociaţiei.  

Responsabilităţi Stabileşte obiectivele de dezvoltare ale asociaţiei, în 

concordanţă cu strategia de dezvoltare a Grupului de 

Acţiune Locală Sud-Vest Satu Mare. 

 Stabileşte anual, împreună cu consiliul director, 

obiectivele generale de dezvoltare pe 12, 24 şi 36 

de luni 

 Comunică obiectivele şi urmăreşte ca acestea să 

fie comunicate întregului personal şi tuturor 

membrilor 

 Monitorizează trimestrial/semestrial/anual gradul 

de realizare a obiectivelor 

Aprobă bugetul şi rectificările acestuia: 

 Participă la elaborarea bugetului, analizează 

propunerile înaintate, operează corecţiile 

necesare şi aprobă bugetul final 

 Aprobă sistemul de raportare folosit pentru 

urmărirea realizării bugetului 

Reprezintă asociaţia în relaţiile protocolare cu furnizorii, 

clienţii şi alte organisme/organizaţii cu impact 

real/potenţial asupra rezultatelor asociaţiei 

 Asigură o bună imagine a asociaţiei 

 Participă la întâlniri de afaceri cu furnizori, 

clienţi, organisme financiare şi instituţii 

guvernamentale din ţară şi din străinătate 

Coordonează eficient activitatea Compartimentului 
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Administrativ, în primul rând cele legate de comunicare 

şi informare şi de implementarea proiectelor în cadrul 

GAL: 

Asigură managementul asociaţiei 

 Participă la elaborarea şi implementarea 

sistemelor de raportare şi evaluare 

 Dezvoltă mijloace de motivare a personalului din 

subordine 

 Asigură un climat de comunicare şi încurajare a 

iniţiativei care să contribuie la atingerea 

obiectivelor stabilite 

 Identifică nevoile de recrutare şi participă la 

selecţia, integrarea şi dezvoltarea 

managementului firmei 

 Evaluează periodic activitatea personalului din 

subordine 

 Negociază şi conciliază situaţiile conflictuale 

apărute în relaţiile interpersonale 

 Aprobă planificarea concediilor de odihnă pentru 

angajaţii din subordine 

 Asigură respectarea normelor interne de 

funcţionare de către personalul din subordine 

 Stabileşte măsuri de eficientizare a activităţii 

personalului din subordine 

Competenţele postului  Să cunoască la nivel de utilizator Ms Office  

 Să cunoască la nivel mediu una dintre limbile ale 

UE (citit/scris/conversat)  

 Să cunoască foarte bine limbile română şi 

maghiară 

Cunoştinţe în legătură cu 

domeniul muncii: 
 Politica de coeziune şi Politica Agrară Comună a 

UE 

 Abordarea LEADER 

 Principiile fondurilor europene 

 Managementul Ciclului de Proiecte 

 Planul Naţional de Dezvoltare Rurală 

 Cadrul Naţional Strategic de Referinţă 

 Să aibă cunoştinţe specifice teritoriului delimitat 

de GAL Sud Vest Satu Mare 

Cunoştinţe privind modul de 

execuţie a sarcinilor: 
 Managementul Ciclului de Proiect 

 Principii de identitate vizuală şi de comunicare 

legate de dezvoltarea rurală 

 Modul de asigurare a unui climat organizaţional 

adecvat 

Ritmul muncii şi planificarea  Participă la programele de elaborare şi 

actualizare a fişelor de post ale colaboratorilor 

din subordine 

 Evaluează periodic activitatea personalului din 
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subordine 

Stilul de muncă  Capacitate de efort pentru realizarea scopurilor 

 Iniţiativă 

 Integritate 

 Persistenţă 

 Atenţie la detalii 

 Responsabilitate 

 Capacitatea de inovare şi gândire creativă 

 Adaptabilitate 

 Capacitate de gândire analitică 

 Capacitate de conducere 

 Rezistenţă la stres 

Experienţă - min. 5 ani în managementul proiectelor finanţate 

de la Uniunea Europeană 

- experienţă în managementul şi implementarea 

proiectelor finanţate din PNDR la nivelul 

teritoriului delimitat de GAL Sud Vest Satu 

Mare 

- experienţă în dezvoltare comunitară 

- experienţă în coordonarea şi sau conducerea 

organizaţiilor neguvernamentale 

- experienţă în sectorul (domeniul) administraţiei 

publice locale 

Pregătirea necesară postului 

de muncă 

Studii superioare echivalente cu masterat, studii în 

managementul proiectelor 

Participarea şi absolvirea cursurilor organizate în cadrul 

programului LEADER: „Sub-măsura 4.3.1.1 – 

Construcţie de parteneriate public-private” faza 2 

„Formarea reprezentanţilor grupurilor potenţiale”, din 

cadrul PNDR 2007-2009 
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Activităţi de secretariat 

Denumirea postului Activităţi de secretariat 

Subordonare Responsabil administrativ – Director executiv al 

Asociaţiei 

Este înlocuit de Persoană desemnată de către Responsabil administrativ 

– Director executiv al Asociaţiei 

Relaţii Funcţionale Are relaţii cu: angajaţii permanenţi, angajaţii 

contractuali şi consultanţi externi, directorul general, 

membrii asociaţiei şi persoanele interesate de activitatea 

asociaţiei. 

Scopul Postului Este responsabil pentru atingerea scopurilor Asociaţiei, 

în special pentru implementarea cu succes a activităţilor 

programului LEADER. 

Responsabilităţi  Primirea, înregistrarea şi repartizarea 

corespondenţei în interiorul organizaţiei  

 Ridicarea şi expedierea corespondenţei la 

destinatari 

 Înregistrarea hotărârilor şi deciziilor luate de 

conducere, aplicarea ştampilei şi repartizarea 

acestora la nivelul compartimentului 

administrativ 

 Păstrarea ştampilelor 

 Păstrarea şi operarea în registrul cu evidentă 

delegaţiilor din cadrul organizaţiei 

 Păstrarea şi operarea în registrul cu evidentă 

dispoziţiilor conducerii 

 Primirea persoanelor care doresc să ia legătura 

cu conducerea, asigurarea de protocol 

 Ţinerea evidenţei timbrelor poştale; 

 Asigurarea legăturilor telefonice în interiorul şi 

exteriorul organizaţiei 

 Primirea şi transmiterea notelor telefonice 

 Tehnoredactare de documente 

 Contabilitate primară al asociaţiei 

 Achiziţionarea echipamentelor consumabile 

pentru desfăşurarea activităţile birourilor 

compartimentului administrativ 

Competenţele postului  Să cunoască la nivel de utilizator pachetul Ms 

Office  

 Să cunoască foarte bine limbile română şi 

maghiară 

 Să cunoască la nivel mediu una dintre limbile de 

lucru ale UE (citit/scris/conversat)  

Stilul de muncă  Iniţiativă 

 Integritate 

 Persistenţă 

 Atenţie la detalii 
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 Responsabilitate 

 Capacitatea de inovare şi gândire creativă 

 Adaptabilitate 

 Capacitate de gândire analitică 

 Rezistenţă la stres 

Experienţă - 3 ani experienţă în gestionarea proiectelor 

finanţate de la Uniunea Europeană 

- experienţă în managementul şi implementarea 

proiectelor finanţate din PNDR la nivelul 

teritoriului delimitat de GAL Sud Vest Satu 

Mare 

- experienţă acumulată în cadrul Instituţiilor 

Publice  

- experienţă în administrarea datelor şi în domeniul 

PR (Public Relations) 

Pregătirea necesară postului 

de muncă 

Studii superioare  

Participarea şi absolvirea a cel puţin unui curs organizat 

în cadrul programului LEADER: „Sub-măsura 4.3.1.1 – 

Construcţie de parteneriate public-private” din cadrul 

PNDR 2007-2009 

Cunoştinţe specifice teritoriului 
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Animator 

Denumirea postului Animator 

Subordonare Responsabil administrativ – Director executiv al 

Asociaţiei 

Este înlocuit de Persoană desemnată de către Responsabil administrativ 

– Director executiv al Asociaţiei 

Relaţii Funcţionale Are relaţii cu:  

 actori principali în teritoriul vizat de GAL 

 membrii asociaţiei 

 grupul ţintă al proiectelor implementate la 

nivelul GAL Sud Vest Satu Mare 

 angajaţii permanenţi, angajaţii contractuali şi 

consultanţi externi. 

Scopul Postului Este responsabil pentru atingerea scopurilor Asociaţiei, 

în special pentru implementarea cu succes a activităţilor 

programului LEADER, în primul rând cele legate de 

implementarea proiectelor în cadrul GAL: 

- Informare şi publicitate cu privire la activităţile 

desfăşurate la nivelul GAL Sud Vest Satu Mare 

- Mediatizarea activităţilor desfăşurate la nivelul 

GAL Sud Vest Satu Mare 

- Informarea grupului ţintă privind lansările de 

proiecte 

- Informarea grupului ţintă a beneficiarilor şi a 

membrilor asociaţiei cu privire la stadiul 

absorbţiei fondurilor 

- Organizarea cursurilor de formare 

- Organizarea workshopurilor 

- Lansarea apelului pentru proiecte 

- Arhivare 

Responsabilităţi Animatorul este intermediar între Asociaţie şi grupurile 

ţintă specifice, fiind responsabil faţă de aceste parţi şi 

distribuind informaţii care dau posibilitatea grupurilor 

ţintă să înţeleagă politicile promovate de Asociaţie. 

Va fi responsabil pentru  

 elaborarea materialelor informative cu privire la 

axa Leader şi reţeaua de dezvoltare rurală; 

 elaborarea şi gestionarea documentelor 

referitoare la axa Leader şi reţeaua de dezvoltare 

rurală în vederea promovării iniţiativei Leader la 

nivelul teritoriului delimitat 

 Desfăşurarea activităţilor de promovare, 

informare şi publicitate comunicare, inclusiv 

realizarea machetelor, întocmirea comunicatelor 

de presă, rezervarea locaţiilor pentru conferinţe 

de presă etc. 

 Asigură consultanţă de specialitate pe probleme 
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de dezvoltare rurală legate de Planul Naţional de 

Dezvoltare Rurală 

 Formare legate de măsura 431.2 activităţi de 

animare şi instruire 

 Identitatea vizuală a organizaţiei în general 

 Formulează mesaje, pregăteşte şi/sau prezintă 

materiale informative 

 

Contribuie nemijlocit la activităţile de Comunicare şi 

informare destinată locuitorilor şi actorilor implicaţi în 

dezvoltarea teritoriului în legătură cu buna funcţionare a 

GAL-ului şi implementarea tuturor acţiunilor din cadrul 

strategiei de dezvoltare locală: 

- întâlniri – conferinţe tematice, dezbateri publice 

- grupuri de lucru, 

- afişe, publicaţii, 

- acces la baze de date, 

- elaborare şi diseminare de materiale, mass-media 

Competenţele postului  Să cunoască la nivel de utilizator pachetul Ms 

Office  

 Să cunoască foarte bine limbile română şi 

maghiară 

 Să cunoască la nivel mediu una dintre limbile de 

lucru ale UE (citit/scris/conversat)  

Stilul de muncă  Foarte bună capacitate de comunicare, negociere 

 Capacitate de efort pentru realizarea scopurilor 

 Capacităţi de sintetizare, prezentare, argumentare 

 Iniţiativă 

 Responsabilitate 

 Capacitatea de inovare şi gândire creativă 

 Adaptabilitate 

 Rezistenţă la stres 

Experienţă 3 ani experienţă în elaborarea şi managementul 

proiectelor finanţate prin UE 

Experienţă în managementul şi implementarea 

proiectelor finanţate din PNDR la nivelul teritoriului 

delimitat de GAL Sud Vest Satu Mare 

Experienţă în susţinerea de prezentaţii, cursuri, sesiuni 

de informare, workshop. 

Experienţă în dezvoltare comunitară şi locală. 

Pregătirea necesară postului 

de muncă 

Studii superioare 

Cunoştinţe  generale despre UE şi politicile de 

dezvoltare, în special Politica Agrară Comună – 

Abordarea LEADER. 

Participarea şi absolvirea cursurilor organizate în cadrul 

programului LEADER: „Sub-măsura 4.3.1.1 – 

Construcţie de parteneriate public-private” din cadrul 

PNDR 2007-2009 
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Expert tehnic intern 

Denumirea postului Expert tehnic intern 

Subordonare Responsabil administrativ – Director executiv al 

Asociaţiei 

Este înlocuit de Persoană desemnată de către Responsabil administrativ 

– Director executiv al Asociaţiei 

Relaţii Funcţionale Are relaţii cu:  

 actori principali în teritoriul vizat de GAL 

 grupul ţintă vizat de proiecte 

 beneficiarii proiectelor 

 angajaţii permanenţi, angajaţii contractuali şi 

consultanţi externi. 

Scopul Postului Contribuie la atingerea scopurilor Asociaţiei, în special 

pentru implementarea cu succes a activităţilor 

programului LEADER, prin în primul rând cele legate 

de implementarea proiectelor în cadrul GAL: 

- Sprijinirea elaborării proiectelor 

- Lansarea apelului pentru proiecte 

- Selectarea proiectelor 

- Decizie 

- Monitorizare 

- Arhivare 

Responsabilităţi Contribuie la activităţi de implementarea proiectelor în 

cadrul GAL:  

- Lansarea apeluri de proiecte 

- Coordonarea biroul de informare privind 

clarificarea unor aspecte legate de completarea şi 

pregătirea cererii de finanţare 

- Evaluarea administrativă a proiectelor depuse  

- Evaluarea tehnico financiară a proiectelor depuse 

- Solicitarea de informaţii suplimentare de la 

beneficiari 

- Luarea operativă a deciziilor asupra 

implementării proiectului  (sau depistarea 

problemelor); 

- Efectuarea zilnică a gestionării proiectului; 

- Executarea operativă şi corectă a procedurilor de 

gestionare a resurselor 

- Facilitarea coordonării între activităţile 

componentelor 

- Monitorizarea şi raportarea la timp despre 

realizările şi rezultatele proiectului 

- Informaţia despre conţinutul proiectului şi 

realizările acestuia este oferită factorilor de 

decizie la cel mai înalt nivel 

Competenţele postului  Să cunoască la nivel de utilizator pachetul Ms 

Office  

 Să cunoască foarte bine limbile română şi 
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maghiară 

 Să cunoască la nivel mediu una dintre limbile de 

lucru ale UE (citit/scris/conversat)  

Stilul de muncă  Integritate 

 Persistenţă 

 Atenţie la detalii 

 Responsabilitate 

 Capacitatea de sintetizare a informaţiilor 

 Adaptabilitate 

 Capacitate de gândire analitică 

 Rezistenţă la stres 

Experienţă 3 ani în elaborarea şi managementul proiectelor finanţate 

din Fonduri Europene. 

Experienţă în managementul şi implementarea 

proiectelor finanţate din PNDR la nivelul teritoriului 

delimitat de GAL Sud Vest Satu Mare 

Experienţă în dezvoltarea comunitară şi locală. 

Experienţă în elaborarea de studii şi strategii. 

Pregătirea necesară postului 

de muncă 

Studii superioare 

Cunoştinţe relevante privind managementul proiectului 

Cunoştinţe profunde în Politica de coeziune şi Politica 

Agrară Comună a UE 

Cunoştinţe profunde privind abordarea LEADER şi/sau 

absolvirea cursurilor organizate în cadrul programului 

LEADER: „Sub-măsura 4.3.1.1 – Construcţie de 

parteneriate public-private”, din cadrul PNDR 2007-

2009 
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Consultant extern financiar 

Denumirea postului Responsabil Financiar – Contabil (RfC) 

Subordonare Responsabil administrativ – Director executiv al 

Asociaţiei 

Este înlocuit de Persoană desemnată de către Responsabil administrativ 

– Director executiv al Asociaţiei 

Relaţii Funcţionale Are relaţii cu persoane juridice şi persoane fizice care au 

tangenţă cu sfera sa de activitate. 

Scopul Postului Este responsabil pentru atingerea scopurilor Asociaţiei, 

în special pentru implementarea cu succes a activităţilor 

programului LEADER. 

Responsabilităţi  Organizarea şi supravegherea contabilităţii, 

gestionarea actelor contabile în acord cu 

regulamentele UE şi legislaţia economică în 

vigoare;  

 Ţine evidenţa documentaţiei necesare a activităţii 

biroului, privind salarizarea, asigurările sociale, 

fluctuaţia de personal, angajări, promovări, 

transferuri, plecări din asociaţie; 

 Controlează activitatea de evidenţă a carnetelor de 

muncă, înregistrarea tuturor actelor la ITM, a 

contractelor individuale de muncă, prestări servicii, 

evidenţa concediilor medicale, pontajul, verifică 

corectă întocmire a dosarelor de pensionare, 

conform legislaţiei în vigoare; 

 Asigurarea evidenţei contabile şi a înregistrărilor 

financiare: contabilitatea analitică a proiectului, 

realizarea de registre exacte şi periodice, realizarea 

de înregistrări contabile separate şi transparente ale 

implementării proiectului, contabilitatea 

cheltuielilor realizate; 

 Întocmirea şi controlul documentelor necesare 

plăţilor şi a altor operaţiuni financiare conform 

prevederilor legale şi alocărilor bugetare; 

 Iniţierea şi urmărirea operaţiunilor bancare 

necesare; 

 Elaborarea rapoartelor de progres financiar şi a 

graficului de depunere a cererilor de rambursare şi 

transmiterea acestora către Organismul Intermediar, 

în vederea obţinerii rambursării cheltuielilor şi către 

managerul echipei; 

 Coordonarea activităţii de întocmire a cererilor de 

pre-finanţare, dacă este cazul, a cererilor de 

rambursare, a rapoartelor de progres care însoţesc 

cererile de rambursare, precum şi a graficului de 

depunere a cererilor de rambursare; 

 Auditul periodic al fluxurilor de numerar şi 
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transmiterea Organismului Intermediar a 

previziunilor privind fluxurile financiare pe 

trimestre, pe toată perioada de implementare a 

proiectului; 

 Contactul permanent cu Organismul Intermediar în 

ceea ce priveşte asistenţa financiară; 

 Arhivarea tuturor documentelor financiar contabile 

legate de implementarea proiectului. 

Competenţele postului  Să cunoască la nivel de utilizator pachetul Ms 

Office  

 Cunoştiinţe de utilizare a programului SAP 

 Să cunoască foarte bine limbile română şi 

maghiară 

 Să cunoască la nivel mediu una dintre limbile de 

lucru ale UE (citit/scris/conversat)  

Cunoştinţe în legătură cu 

domeniul muncii: 

Cunoştinţe despre proceduri de raportare financiară a 

proiectelor. 

Stilul de muncă  Capacitate de efort pentru realizarea scopurilor 

 Iniţiativă 

 Integritate 

 Persistenţă 

 Atenţie la detalii 

 Responsabilitate 

 Capacitatea de inovare şi gândire creativă 

 Adaptabilitate 

 Capacitate de gândire analitică 

 Capacitate de conducere 

 Rezistenţă la stres 

Experienţă 5 ani în domeniul gestiunii financiare a proiectelor 

finanţate de la UE. 

Pregătirea necesară postului 

de muncă 

Studii superioare în domeniul Finanţelor/Bănci/ 

Economie 
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Consultant extern - Jurist 

Denumirea postului Consultant extern Jurist 

Subordonare Responsabil administrativ – Director executiv al 

Asociaţiei 

Este înlocuit de Persoană desemnată de către Responsabil administrativ 

– Director executiv al Asociaţiei 

Relaţii Funcţionale Are relaţii cu: angajaţii permanenţi, angajaţii 

contractuali şi consultanţi externi. 

Scopul Postului Este responsabil pentru atingerea scopurilor Asociaţiei, 

în special pentru implementarea cu succes a activităţilor 

programului LEADER. 

Responsabilităţi  Analizează şi aprobă toate documentele furnizate 

de asociaţie şi compartimentelor acestuia şi oferă 

consultanţa juridică cu privire la subiectele 

expuse 

 actualizează permanent informaţiile referitoare la 

noile modificări de legislaţie şi pune la dispoziţie 

către persoanele interesate din organizaţie  

 avizarea contractelor sau altor acte juridice 

încheiate de organizaţie cu alte persoane, fizice 

sau juridice 

 promovarea acţiunilor judecătoreşti in faţa 

instanţelor 

 reprezentarea organizaţii în procesele aflate pe 

rolul instanţelor judecătoreşti 

 acordarea de consultanţa şi consiliere în orice 

altă problemă de natură juridică în care este 

implicată asociaţia 

 soluţionează problemele apărute în activitatea 

companiei din punct de vedere legal 

Competenţele postului  Să cunoască la nivel de utilizator familia Ms 

Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint, 

Access, Publisher, Project sau echivalent) 

 Să cunoască la nivel mediu (citit/scris/conversat) 

una dintre limbile de lucru ale UE 

Stilul de muncă  Capacitate de efort pentru realizarea scopurilor 

 Iniţiativă 

 Integritate 

 Persistenţă 

 Atenţie la detalii 

 Responsabilitate 

 Capacitatea de inovare şi gândire creativă 

 Adaptabilitate 

 Capacitate de gândire analitică 

 Capacitate de conducere 

 Rezistenţă la stres 

Experienţă 3 ani 
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Cunoştinţe relevante privind Politica de coeziune şi 

Politica Agrară Comună a UE – Abordarea Leader 

Pregătirea necesară postului 

de muncă 

Studii superioare juridice 
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Consultant extern – Arhitect  

Denumirea postului Consultant extern Arhitect 

Subordonare Responsabil administrativ – Director executiv al 

Asociaţiei 

Este înlocuit de Persoană desemnată de către Responsabil administrativ 

– Director executiv al Asociaţiei 

Relaţii Funcţionale Are relaţii cu: angajaţii permanenţi, angajaţii 

contractuali şi consultanţi externi. 

Scopul Postului Este responsabil pentru atingerea scopurilor Asociaţiei, 

în special pentru implementarea cu succes a activităţilor 

programului LEADER. 

Responsabilităţi Va fi responsabil pentru  

 Participarea la evaluarea tehnică a proiectelor 

depuse în cadrul GAL-lui 

 Acordarea de consultanţa şi consiliere in orice 

problemă de natură arhitecturală în care este 

implicată asociaţia 

 Verificarea viabilităţii economico-financiare a 

proiectului prin studiu de fezabilitate 

 Verificarea studiului de fezabilitate dacă este în 

conformitate cu legislaţia în vigoare 

 Verificarea certificatele anexate în cazul 

construcţiilor 

 Evaluarea profesională a proiectelor depuse pe 

baza criteriilor de selecţie 

 Întocmirea rapoartelor de justificare a selecţiei pe 

baza criteriilor şi punctajelor obţinute pe 

parcursul evaluării 

 Efectuarea vizitelor pe teren şi verificarea 

investiţiei pe baza proiectului şi contractului de 

finanţare 

Competenţele postului  Să cunoască la nivel de utilizator pachetul Ms 

Office, programe de proiectare 

 Să cunoască la nivel mediu una dintre limbile de 

lucru ale UE (citit/scris/conversat)  

Stilul de muncă  Capacitate de efort pentru realizarea scopurilor 

 Atenţie la detalii 

 Responsabilitate 

 Capacitate de comunicare 

 Adaptabilitate 

 Capacitate de gândire analitică 

 Capacitate de conducere 

 Rezistenţă la stres 

Experienţă 3 ani 

Experienţă în elaborarea de documentaţii tehnice pentru 

proiecte finanţate din fonduri UE. 
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Experienţă în investiţii privind agricultura. 

Pregătirea necesară postului 

de muncă 

Studii superioare de arhitectură 

Cunoştinţe relevante în domeniul managementul 

proiectului 

Politica de coeziune şi Politica Agrară Comună a UE – 

Abordarea Leader 
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Consultant extern – Inginer Agricol 

Denumirea postului Consultant extern Inginer Agricol 

Subordonare Responsabil administrativ – Director executiv al 

Asociaţiei 

Este înlocuit de Persoană desemnată de către Responsabil administrativ 

– Director executiv al Asociaţiei 

Relaţii Funcţionale Are relaţii cu: angajaţii permanenţi, angajaţii 

contractuali şi consultanţi externi. 

Scopul Postului Este responsabil pentru atingerea scopurilor Asociaţiei, 

în special pentru implementarea cu succes a activităţilor 

programului LEADER. 

Responsabilităţi Va fi responsabil pentru  

 Furnizarea servicii de consultanţă şi consiliere 

agricolă 

 Evaluarea proiectelor depuse în punctul de 

vedere a sustenabilităţii în domeniul agriculturii 

 Evaluarea profesională a proiectelor depuse pe 

baza criteriilor de selecţie 

 Întocmirea rapoartelor de justificare a selecţiei pe 

baza criteriilor şi punctajelor obţinute pe 

parcursul evaluării 

 Efectuarea vizitelor pe teren şi verificarea 

investiţiei pe baza proiectului şi contractului de 

finanţare 

Competenţele postului  Să cunoască la nivel de utilizator pachetul Ms 

Office  

 Să cunoască foarte bine limbile română şi 

maghiară 

 Să cunoască la nivel mediu una dintre limbile de 

lucru ale UE (citit/scris/conversat)  

Stilul de muncă  Capacitate de efort pentru realizarea scopurilor 

 Atenţie la detalii 

 Responsabilitate 

 Capacitatea de inovare şi gândire creativă 

 Adaptabilitate 

 Capacitate de gândire analitică 

 Rezistenţă la stres 

Experienţă 3 ani 

Cunoştinţe relevante în domeniul managementul 

proiectului. 

Experienţă de cel puţin 3 ani în domeniul agriculturii. 

Cunoştinţe profunde privind Politica de coeziune şi 

Politica Agrară Comună a UE – Abordarea Leader 

Pregătirea necesară postului 

de muncă 

Studii superioare de ştiinţe agronomice 
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Resurse umane ale structurilor partenere 

Pentru implementarea cât mai eficientă a strategiei de dezvoltare locală, din fiecare localitate 

inclusă în Grupul de Acţine Locală Sud-Vest Satu Mare a fost desemnată o persoană resursă care a 

participat în mod activ în procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare şi care va participa şi în 

continuare în implementarea „Planului de dezvoltare locală” elaborat. 

Localitate Partener Persoană Funcţie 

Andrid Papp Tibor PFA Papp Tibor Administrator 

Berveni Asociaţia Sportivă 

"Stăriunţa" Berveni 

Kiss Zoltán Preşedinte 

Cămin Asociaţia Culturală 

Kalmander Harmony 

Cămin 

Ritli Anton Preşedinte 

Căpleni Primăria Comunei 

Căpleni 

Mosdoczi Vilhelm Primar 

Căuaş Primăria Comunei 

Căuaş 

Todoran Ioan Primar 

Cehal Neag Marius Nicuşor 

I.F 

Neag Marius Nicuşor Administrator 

Ciumeşti Primăria Comunei 

Ciumeşti 

Schwarzkopf Ioan Primar 

Foieni Primăria Comunei 

Foieni 

Tempfli Tamás Director cultural 

Petreşti Asociaţia Femeilor 

Petreşti 

Orosz Bernadeta Preşedinte 

Pir Bódizs Levente 

Întreprindere 

Individuală 

Bódizs Levente Administrator 

Pişcolt Primăria Comunei 

Pişcolt 

Kovács Endre Viceprimar 

Sanislău Primăria Comunei 

Sanislău 

Mateş Călin 

Gheorghe 

Primar 

Santău Sc Agrozoo Speranţa 

Santău SA 

Deák Iuliu Preşedinte 

Săcăşeni Asociaţia Sportivă 

Săcăşeni 

Kin Ioan Laurenţiu Preşedinte 

Săuca Săuca Marian Gheorghe Primar 

Tăşnad Primăria Oraşului 

Tăsnad 

Veron Andrei Ştefan Primar 

Tiream SC Unirea SA 

Tiream 

Barothi Anton 

Levente 

Administrator 

Urziceni Csaholczi Anca 

Mariana PFA 

Csaholczi Anca Administrator 
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III.3.2 DESCRIEREA RESURSELOR MATERIALE (echipamente, localuri 
disponibile) 

 

Pentru desfăşurarea activităţilor compartimentului administrativ al GAL-ul se va închiria un spaţiu 

destinat amenajării biroului care va fi dotat cu mobilier corespunzător activităţilor care urmează să 

fie demarate, cu echipament de birotică şi informatice. Fiecare compartiment în cadrul sectorului 

administrativ va avea câte un birou cu dotările necesare pentru derularea activităţilor. Spaţiul 

închiriat va avea astfel trei birouri separate.   Leaderul de proiect a identificat două spaţii adecvate 

funcţionării GAL-ului, unul amplasat în centrul oraşul Tăşnad, unul în comuna Petreşti, urmând ca 

membrii Consiliului Director să decidă locaţia potrivită. 

Birourile vor fi dotate cu echipamente informatice după cum urmează: 

- calculator pentru fiecare angajat; 

- imprimantă pentru sector tehnic şi secretariat; 

- copiator multifuncţional conectat la toate calculatoarele; 

- telefon, fax pentru asigurarea telecomunicaţiei; 

- laptop şi video proiector pentru derularea activităţilor pe teren de către  animator.  
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 III.3.3 BUGET INDICATIV ANUAL DE FUNCŢIOARE A GAL-ULUI SUD-

VEST SATU MARE 

Bugetul pentru funcţionarea GAL-lui nu va depăşi 20% din totalul cheltuielilor publice eligibile din 

strategia de dezvoltare locală:  din care 16% reprezintă cheltuieli de funcţionarea, iar 4% însumă 

instruirea şi animarea teritoriului. Ponderea componenţei a) - cheltuieli de funcţionare - nu va 

depăşi 80%, iar pentru componenta b) - animarea teritoriului GAL-ul va cheltui 20% din bugetul 

alocat pentru funcţionarea GAL-ului. 

Componenţa a) se referă la următoarele cheltuieli : 

- Salarii şi alte plăţi pentru personalul GAL; 

- Cheltuieli legate de plata experţilor şi pentru alte servicii de expertiză legate de 

implementarea strategiei de dezvoltare locală; 

- Cheltuieli pentru închirierea unor locaţii; 

- Cheltuieli pentru închirierea/achiziţia de echipamente de birotică şi electronice, precum şi a 

altor echipamente necesare pentru desfăşurarea activităţilor GAL; 

- Cheltuieli pentru organizarea întâlnirilor; 

- Cheltuieli legate de comunicare (telefonie, internet, poştă şi servicii poştale), transport şi 

plata utilităţilor (căldură, lumină etc.); 

- Cheltuieli pentru participarea la activităţile reţelei naţionale şi europene de dezvoltare rurală, 

seminarii etc.  

Componenţa b) se referă la următoarele cheltuieli: 

- Studii ale zonei; 

- Măsuri pentru furnizarea informaţiei cu privire la strategia de dezvoltare locală; 

- Instruirea personalului implicat în implementarea strategiei de dezvoltare locală; 

- Evenimente de promovare; 

- Instruirea liderilor locali. 
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Buget indicativ anual de funcţionarea GAL-lui 
Nr. Crt Denumire UM Val .U Cant Total TVA  

  Componenta a:       456800 50880 80,00 

1 Salarii şi alte plăţi pentru personalul GAL; luni 6800 36 244800     

2 

Cheltuieli legate de plata experţilor şi pentru alte 
servicii de expertiză legate de implementarea 
strategiei de dezvoltare locală; an 20800 3 62400 14976  

3 Cheltuieli pentru închirierea unor locaţii;   750 36 27000 6480  

4 

 Cheltuieli pentru închirierea/achiziţia de 
echipamente de birotică şi electronice, precum şi a 
altor echipamente necesare pentru desfăşurarea 
activităţilor GAL; set 38600 1 38600 9264  

5 Cheltuieli pentru organizarea întâlnirilor; an 500 36 18000 4320  

6 

Cheltuieli legate de comunicare (telefonie, internet, 
poştă şi servicii poştale), transport şi plata utilităţilor 
(căldură, lumină, etc.); an 12000 3 36000 8640  

7 

Cheltuieli pentru participarea la activităţile reţelei 
naţionale şi europene de dezvoltare rurală, 
seminarii etc.  an 10000 3 30000 7200  

  Componenta b an     114200 27408 20,00 

8 Studii ale zonei an 6155 3 18465 4431,6  

9 
Măsuri pentru furnizarea informaţiei cu privire la 
strategia de dezvoltare locală an 13411,66 3 40235 9656,4  

10 
Instruirea personalului implicat în implementarea 
strategiei de dezvoltare locală an 5000 3 15000 3600  

11 Evenimente de promovare an 10000 3 30000 7200  

12 Instruirea liderilor locali an 3500 3 10500 2520  

  TOTAL       571000 78288 571000 

Buget detaliat 
Nr. 
Crt Denumire UM Val .U Cant Total TVA  

  Componenta a:       456800   80,00 

1 -       Salarii şi alte plăţi pentru personalul GAL;       244800    

  Manager GAL luni 1300 36 46800    

  Secretara luni 1100 36 39600    

  Animator 1 luni 1100 36 39600    

  Animator 2 luni 1100 36 39600    

  Angajat tehnic 1 luni 1100 36 39600    

  Angajat tehnic 2 luni 1100 36 39600    

2 

Cheltuieli legate de plata experţilor şi pentru alte 
servicii de expertiză legate de implementarea 
strategiei de dezvoltare locală;       62400    

  Consultant extern juridic luni 1200 10 12000    

  Consultant extern agricol luni 1200 10 12000    

  Consultant extern inginer luni 1200 10 12000    

  Consultant extern contabilitate - financiar luni 400 36 14400    

  Consultant extern audit luni 1200 10 12000    
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3 Cheltuieli pentru închirierea unor locaţii; luni 750 36 27000    

4 

 Cheltuieli pentru închirierea/achiziţia de 
echipamente de birotică şi electronice, precum şi a 
altor echipamente necesare pentru desfăşurarea 
activităţilor GAL; set     38600 9264  

  

Ansamblu birou din 4 piese principale: doua 
corpuri pentru depozitare, birou central, 

extensie birou central, corp pentru depozitare 
mic, ce este prevazut cu yala buc 625 6 3750 900  

  Scaune birou buc 70 6 420 100,8  

  Scaune sedinta buc 50 30 1500 360  

  Mese sedinta buc 215 2 430 103,2  

  Laptop buc 1000 3 3000 720  

  Calculator buc 450 4 1800 432  

  Imprimanta/Xerox buc 250 3 750 180  

  Consumabile birou si obi. Birotica luna 500 36 18000 4320  

  Videoproiector buc 1000 1 1000 240  

  Telefon/fax buc 150 3 450 108  

  Server buc 2500 1 2500 600  

  multifunctionala buc 5000 1 5000 1200  

5 Cheltuieli pentru organizarea întâlnirilor; luna 500 36 18000 4320  

6 

Cheltuieli legate de comunicare (telefonie, internet, 
poştă şi servicii poştale), transport şi plata utilităţilor 
(căldură, lumină, etc.); an     36000 8640  

  Telefon/fax luna 350 36 12600 3024  

  Internet luna 50 36 1800 432  

  Posta luna 235 36 8460 2030,4  

  Transport luna 200 36 7200 1728  

  Energie electrica luna 50 36 1800 432  

  Incalzire luna 100 36 3600 864  

  Apă luna 15 36 540 129,6  

7 

Cheltuieli pentru participarea la activităţile reţelei 
naţionale şi europene de dezvoltare rurală, 
seminarii etc.  an 10000 3 30000 7200  

  Componenta b an     114200 27408 20,00 

8 Studii ale zonei an 6155 3 18465 4431,6  

9 

Măsuri pentru furnizarea informaţiei cu privire 

la strategia de dezvoltare locală an     40235 9656,4  

  Pliante buc 0,47 6000 2820 676,8  

  Afise buc 4,66 500 2330 559,2  

  Banner buc 125 25 3125 750  

  Buletin informativ buc 0,25 10000 2500 600  

  Pagina web buc 1200 1 1200 288  

  Intretinere pagina web luna 10 36 360 86,4  

  Anunturi mass media an 3000 3 9000 2160  

  Conferinta de presa an 2000 3 6000 1440  



PLAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

Teritoriu Sud-Vest Satu Mare 

 

 

 

 

  Caravana de informare loc 500 19 9500 2280  

  Rollup buc 300 3 900 216  

  Panouri informativ buc 50 50 2500 600  

10 

Instruirea personalului implicat în 

implementarea strategiei de dezvoltare locală an 5000 3 15000 3600  

            0  

            0  

            0  

11 Evenimente de promovare       30000 7200  

  Zilele LEADER an 6000 3 18000 4320  

  Caravana LEADER an 4000 3 12000 2880  

12 Instruirea liderilor locali an 3500 3 10500 2520  

  TOTAL       571000 56832 571000 
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III.3.4 DISPOZITIVUL DE COMUNICARE ŞI INFORMARE 

 

Comunicarea joacă un rol important atât pe parcursul constituirii parteneriatelor public- privat cât şi 

după selectarea GAL-ului Sud-Vest Satu Mare, în implementarea strategiei de dezvoltare locală, în 

funcţionarea GAL-ului şi în animarea teritoriului. 

Activităţile de comunicare şi informare se vor realiza la două nivele: 

 Nivelul tehnic: între actorii implicaţi în implementarea strategiei de dezvoltare a GAL-ului;  

 Nivelul macro: care vizează informarea actorilor din teritoriu. 

 

La nivelul GAL-lui instrumentele de comunicare şi informare vor fi următoarele: 

 

Instrumente La fiecare acţiune După caz 

Întâlniri – conferinţe X  

Seminarii, ad-hoc X  

Grupuri de lucru  X 

Afişe X  

Publicaţii  X 

Acces la baze de date, internet  X 

Elaborare şi diseminare de materiale X  

Mass-media X  

 

Instrumentele de comunicare pot fi grupate în două categorii: 

 Furnizarea de informaţii cu privire la strategia de dezvoltare locală, care pe de o parte va 

avea rolul de a informa potenţialii beneficiari privind procesul de implementare a strategiei 

de dezvoltare şi de a oferi informaţiile necesare pentru depunerea şi implementarea 

proiectelor. Pe de o altă parte va avea rolul de a asigurara vizibilitatea şi transparenţa 

activităţilor desfăşurate în vederea implementării strategiei de dezvoltare locală. Cele mai 

importante instrumente în furnizarea informaţiei sunt: articolele în ziare despre lansarea 

liniilor de finanţare, seminarii ad-hoc privind liniile de finanţare, conferinţe, rapoarte privind 

absorbţia fondurilor, publicaţii despre strategia de dezvoltare şi GAL, pagina web a GAL-

lui, info punctele din cadrul primăriilor etc. 

 Evenimentele de promovare vor avea scopul de a informa locuitorii şi de a promova 

activităţile GAL-ului. Cele mai importante instrumente de promovare vor fi întâlnirile, placa 

LEADER, zilele LEADER organizate în localităţile teritoriului delimitat de GAL, şi 

caravana LEADER care va participa în fiecare localitate la evenimentele organizate.  
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Întâlniri, conferinţe 

Pe parcursul implementării strategiei se vor organiza întâlniri trimestriale în fiecarea localitate 

inclusă în GAL, cu participarea celor responsabili de implementarea strategiei de dezvoltare şi a 

persoanelor interesate de posibilităţile de finanţare şi de activităţile derulate din cadrul strategiei. 

Obiectivul acestor acţiuni este diseminarea cunoştinţelor din domeniul dezvoltării rurale în cadrul 

UE, abordarea LEADER, măsurile PNDR, activităţile GAL-ului şi mod special prezentarea şi 

promovarea apelurilor de proiecte landsate de către Grupul de Acţiune Locală Sud-Vest Satu Mare. 

Bazele de informaţii cele mai relevante pentru această activitate sunt următoarele: 

 Planul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013; 

 Strategia de dezvoltare a GAL Sud Vest Satu Mare; 

 Broşuri, pliante informative în legătură cu programul Leader; 

 Ghidurile de finanţare elaborate de către GAL Sud-Vest Satu Mare.  

Participanţii vor primi atât pe suport electronic cât şi în versiune printată rezumatul prezentărilor 

susţinute. 

Pentru promovarea activităţilor GAL-ului anual va fi organizat evenimentul „Ziua LEADER”, care 

se va desfăşura în fiecare an într-o altă localitate membră a Grupului de Acţiune Locală. Un alt 

eveniment organizat va fi şi  „Caravana LEADER”, care va participa la evenimentele importante 

organizate în fiecare localitate.  

Rezultatele cuantificabile: 

3 ani x 4 ocazie/an x 19 acţiuni x 15 persoane =3.4200 persoane (conferinţe, întâlniri) 

3 ani x 1 ocazie/an x 100 persoane =300 persoane (Ziua LEADER) 

3 ani x 19 ocazie/an x 500 persoane =28.500 persoane (CaravanaLEADER) 

 

Seminarii ad-hoc 

 

Se vor organiza seminarii ad-hoc cu următoarele scopuri: 

 prezentarea apelurilor în pregătire (ghid consultativ); 

 prezentarea studiilor despre zonă; 

 prezentarea proiectelor de succes de pe zona GAL-ului şi ale partenerilor interni şi externi; 

 prezentarea rezultatelor, concluziilor activităţii grupurilor de lucru. 

3 ani x 10 ocazie/an x 10 persoană =300 persoane  
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Grupuri de lucru 

 

Participarea la grupurile de lucru organizate va fi posibilă pentru oricine interesat de tematica 

acestora. Grupurile vor fi moderate de animatorii din cadrul GAL-ului. 

În cadrul implementării strategiei de dezvoltare locală rolul grupurilor de lucru va fi următorul: 

Grup de lucru „dezvoltare”- În cadrul acestor grupuri de lucru va fi rediscutată strategia de 

dezvoltare a GAL-ului, identificarea problemelor apărute în cursul implementării strategiei, 

identificarea de noi idei de dezvoltare a teritoriului în vederea includerii acestor idei în strategia de 

dezvoltare a teritoriului pe următoarea perioadă de planificare: 2013-2020.  

În acelaşi timp în cadrul acestor grupuri de lucru va fi discutată activitatea GAL-ului, aspectele 

pozitive  şi problemele apărute în vederea creşterii eficienţei funcţionării acestuia. 

Grup de lucru „parteneriat” - Scopul acestor grupuri de lucru va fi extinderea şi îmbunătăţirea 

parteneriatelor public-privat la nivelul Grupului de Acţiune Locală şi dezvoltarea reţelei de 

parteneriat naţionale şi internaţionale prin implementarea unor programe şi proiecte care facilitează 

cooperarea cu alte grupuri de acţiune locală.  

În anul întâi grupurile de lucru vor fi organizate semestrial la sediul GAL-ului între membrii 

Grupului de Acţiune Locală.  

Rezultatele cuantificabile: 

3 ani x 2 ocazie/an x 40 persoane =240 persoane 

 

Afişe 

 

Pentru informarea şi conştientizarea locuitorilor cu privire la activităţile Grupului de Acţiune Locală 

Sud-Vest Satu Mare pe parcursul implementării strategiei de dezvoltare vor fi tipărite afişe în 

dimensiuni: A2 şi A3.  

Afişele A3 vor fi puse în spaţii publice cum ar fi primării, şcoli, alte instituţii publice. 

Afişele A2 vor fi distribuite împreună cu pliantele, broşurile, publicaţiile tipărite de către GAL. 

Pentru promovarea GAL-lui şi informarea cetăţenilor în fiecare localitate membră a grupului de 

Acţiune Locală va fi montat câte  o placă LEADER la intrarea în fiecare localitate.  

 

Publicaţii 

 

În vederea diseminării activităţilor GAL-ului vor apărea publicaţii periodice care au ca scop 

informarea locuitorilor cu privire la activităţile implementate. Publicaţiile vor fii distribuite gratuit 

în cadrul locuitorilor.  
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Prima publicaţie va conţine rezumatul versiunii aprobate a Strategiei de dezvoltare locală a 

Grupului de Acţiune Locală Sud-Vest Satu Mare.  

Vor fi publicate după caz rezumatele seminariilor, grupurilor de lucru, apelurile de proiecte, 

rezumatele evenimentelor organizate în cooperare internă şi internaţională, rezultatele proiectelor 

implementate de către GsAL. .Vor fi publicate anual rezumatele proiectelor implementate, ale 

proiectelor de bune practici realizate în teritoriu şi rapoarte privind absorbţia fondurilor.  

 

Baze de date 

 

GAL Sud-Vest Satu Mare va avea o pagină web în 3 limbi, pe care vor putea fi accesate şi 

descărcate toate informaţiile şi documentele relevante în legătură cu funcţionarea GAL şi 

implementarea strategiei de dezvoltare. Pagina web va reprezenta una dintre cele mai rapide şi 

relevante surse de informaţii în vederea informării populaţiei.  

De asemenea pe pagina web vor fi disponibile şi două baze de date: prima bază de date va fi 

accesibilă tuturor persoanelor interesate şi va conţine toate informaţiile relevante din regiune de 

ex:lista locurilor de cazare, atracţii turistice, evenimente organizate, festivaluri, lista firmelor din 

regiune, lista ONG-urilor, gradul de absorbţie a fondurilor din cadrul GAL etc. A doua bază de date 

va fi disponibilă doar membrilor GAL-ului care vor putea accesa informaţiile confidenţiale în 

legătură cu funcţionarea acestuia.  

 

Elaborarea şi diseminarea materialelor 

 

Compartimentul administrativ al GAL-ului va fi responsabil de elaborarea materialelor 

informaţionale şi de pregătirea acţiunilor de informare şi comunicare. Toate materialele elaborate 

vor fi realizate conform cerinţelor manualului de identitate vizuală Corporate Design of the 

Leader+. 

În fiecare primărie se va realiza un info punct cu privire la GAL iar în aceste puncte vor fi 

disponibile atât publicaţiile, cât şi restul materialelor informative (pliante, broşuri etc.). 

 

Mass-Media 

 

Activităţile desfăşurate de GAL, apelurile de proiecte lansatevor fi diseminate şi în mass-media 

judeţeană. Periodic vor apărea şi comunicate de presă cu privire la cele mai importante evenimente: 

posibilităţi de finanţare, proiecte de succes implementate etc.  
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PARTEA A – VII – A: MECANISMUL DE IMPLEMENTARE 
 
III.4 Implementarea proiectelor în cadrul GAL-ului 
 

În vederea implementării cu succes a strategiei de dezvoltare şi cu scopul de a obţine rezultatele 

preconizate se va colabora strâns cu reprezentanţii AM PNDR CDRJ Satu Mare şi cu Agenţia de 

Plăţi.  Pe parcursul implementării strategiei de dezvoltare se vor efectua evaluări permanente cu 

privire la relevanţa, eficienţa, eficacitatea şi impactul activităţilor realizate. Pe perioada 

implementării proiectului activităţile de monitorizare vor viza următoarele segmente: costurile, 

timpul de realizare, indicatorii şi standardele de calitate.  

Se vor face analize periodice, în cadrul cărora resursele, activităţile şi rezultatele vor fi monitorizate 

prin raportarea la obiectivele imediate şi la cele generale, comparând realitatea cu activităţile 

programate, timpul estimat, costurile şi calitatea, eventualele deviaţii faţă de specificaţiile din  

proiect, impactul şi problemele determinate de acestea, precum şi recomandări pentru acţiunile 

viitoare. 

 

A. Circuitul dosarelor de finanţare (a proiectelor)  

A1. Lansarea apelului de selecţie de către GAL 

A2. Depunerea dosarelor de finanţare (proiecte) la secretariatul GAL-ului 

A3. Verificarea proiectelor din punct de vedere administrativ 

A4. Verificarea eligibilităţii proiectelor 

A5. Selecţia proiectelor care urmează să fie finanţate, pe baza strategiei de dezvoltare locală şi pe 

baza criteriilor de selecţie (stabilite pentru fiecare măsură în parte)  

A6. Transmiterea rapoartelor de selecţie şi a proiectelor selectate de către GAL la AM PNDR CDRJ 

Satu Mare 

A7. Verificarea eligibilităţii proiectelor de către AM PNDR CDRJ Satu Mare 

A8. Efectuarea verificării pe teren a potenţialului beneficiar de către structurile teritoriale ale 

APDRP 

A8. Notificarea (de către AM PNDR CDRJ Satu Mare) beneficiarului şi a GAL-ului asupra 

rezultatului procesului de selecţie  

A9. Semnarea contractului de finanţare (între beneficiar şi CRPDRP) 
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B. Structura instituţională de implementare a proiectelor 

Atingerea obiectivelor, realizarea indicatorilor descrise în planul de dezvoltarea locală, presupune 

participarea, cooperarea eficientă a mai multor actori, la mai multe nivele: 

- nivel teritorial: GAL Sud-Vest Satu Mare – responsabil pentru implementarea planului de 

dezvoltare locală; 

- nivel judeţean: AM PNDR CDRJ Satu Mare – gestionarea contractelor de finanţare; 

- nivel naţional: Agenţia de Plăţi – are rol important în gestionarea financiară a implementării 

proiectelor.  

Toata cele trei entităţi au roluri substanţiale în procesul de control, de monitorizare şi de evaluare a 

proiectelor de finanţare.   

De asemenea, în cadrul mecanismului de implementare, se va preciza modul de distribuire a 

responsabilităţilor, pentru fiecare etapă a circuitului unui dosar, între GAL, Agenţia de Plăţi şi 

Autoritatea de Management.   

Sarcinile dispozitivului de monitorizare, evaluare şi control  

Sarcină GAL Sud-Vest Satu 

Mare 

AM PNDR CDRJ 

Satu Mare 

Agenţia de Plăţi 

Lansare apel de 

proiecte 

X   

Informare X   

Sprijinirea 

elaborării 

proiectelor 

X   

Lansarea apelului 

pentru proiecte 

X   

Selectarea 

proiectelor 

X   

Controlul 

administrativ al 

dosarelor 

 X X 

Decizie X   

Notificarea către 

beneficiar  

 X X 

Monitorizare X X X 

Plată   X 

Control X X X 

Arhivare X   

 

Sistemul de arhivare a documentelor şi actelor şi modalităţile de păstrare şi de acces, respectă actul 

normativ privind „privacy” care, de la 1 ianuarie 2004, este decretul legislativ 196/30.06.2003.  
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Toate documentele aferente PDL sunt arhivate în sediul operativ al GAL-ului. Arhiva este formată 

din: 

- Registratura generală,  în ordine crescătoare, organizată în dosare împărţite pe luni/ani de 

componenţă; pentru proiectele care aşteaptă rezultatul licitaţiei, se va arhiva numai o copie a 

plicului şi/sau conţinutul proiectului şi/sau pagina de titlu a cererii;  

- Arhivarea proiectelor, una dintre cele două copii depuse la licitaţie, se va arhiva în original, 

plicurile originale se vor păstra într-o arhivă ad-hoc, organizată în dosare împărţite pe 

activităţile PDL şi/sau pe proiecte;  

- Arhivarea curentă a proiectelor, conţine copia a doua a proiectului depus şi copia 

documentelor aferente proiectului şi comunicărilor GAL/beneficiar; 

- Arhiva de lucru, conţine copia comunicărilor GAL/Regiune a decontărilor etc.  

 

C. Monitorizare, evaluare şi controlul implementării strategiei 

MONITORIZAREA 

Prin procesul de monitorizare se va evidenţia în mod permanent situaţia costurilor implementării 

strategiei, respectarea termenelor şi a conţinutului activităţilor prevăzute în planul de acţiune, 

respectiv întârzierile/dificultăţile în realizarea activităţilor şi motivaţia acestora. Procesul de 

monitorizare asigură colectarea datelor statistice şi a indicatorilor de monitorizare conform 

descrierilor planului de dezvoltare locală. 

Dispozitivul de monitorizare va fi în concordanţă cu cerinţele Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 

al Consiliului din 20 septembrie 2005 - respectând principiul „O abordare comună a monitorizări şi 

evaluării” activităţile aferente se vor alinia „Cadrului comun de monitorizare şi evaluare”.  

La nivelul GAL-ului, sectorul administrativ va realiza monitorizarea verificând indicatorii de 

realizare ai Planului financiar. La nivelul proiectelor monitorizarea se va face pe baza indicatorilor 

proiectului. 

Principalele responsabilităţi în privinţa asigurării unui proces de monitorizare eficient: 

- colectarea, înregistrarea şi arhivarea tuturor informaţiilor necesare monitorizării (în 

conformitate cu fişele măsurii); 

- evaluarea periodică a progreselor înregistrate pentru realizarea obiectivelor propuse în 

planul de dezvoltare; 

- examinarea rezultatelor implementării fiecărei măsuri şi monitorizarea calităţii 

implementării strategiei; 
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- examinarea rezultatelor evaluărilor externe (alte structuri APDRP); 

- elaborarea unor raporturi (raport anual de progres şi rapoarte de evaluare), care urmează să 

fie trimise la AM PNDR CDRJ Satu Mare sau la alte foruri superioare; 

- elaborarea recomandărilor şi propunerilor în vederea îmbunătăţirii planului de dezvoltare.  

În cadrul procesului de monitorizare se va realiza un bilanţ continuu şi sistematic al contribuţiilor 

bugetare, al activităţilor finanţate conform măsurilor şi al datelor privind primele rezultate la nivelul 

proiectelor.  

Atribuţii privind monitorizarea implementării proiectelor conform strategiei are şi AM PNDR 

CDRJ Satu Mare şi Agenţia de Plăţi, conform instrucţiunilor existente în modelul planului de 

dezvoltare pe baza căruia a fost elaborată prezentul plan de dezvoltare locală.  

Sistemul de monitorizare 

Instrumentul principal al monitorizării va fi raportul anual de execuţie care va fi transmis autorităţii 

de management până la data de 30 iunie a fiecărui an de implementare. 

Raportul anual de execuţie va cuprinde toate informaţiile cantitative şi calitative prevăzute în 

articolul 82 din Regulamentul 1698/2005. În special, aceste rapoarte vor include: 

 un tabel cuprinzând implementarea financiară a Planului de Dezvoltare Locală detaliat 

pentru fiecare măsură în parte; 

 lista cu sumele plătite beneficiarilor pe perioada anului calendaristic;  

 tabele de monitorizare care vor prezenta indicatorii de realizare şi de rezultat;  

 un rezumat al activităţilor de evaluare „in itinere”. 

În vederea asigurării monitorizării strategice a Planului de Dezvoltare Locală a GAL-ului Sud -Vest 

Satu Mare, compartimentul administrativ al Grupului de Acţiune Locală Sud Vest Satu Mare va 

întocmi raportări strategice care vor conţine: 

 un rezumat al rapoartelor anuale de execuţie pentru anii anteriori; 

 descrierea realizărilor şi rezultatelor programelor de dezvoltare rurală lansate GAL în raport 

cu indicatorii stabiliţi în strategia de dezvoltare; 

  rezultatele activităţilor de evaluare „in itinere” pentru fiecare program în parte. 

Aceste rapoarte (raportul de execuţie şi raportul strategic) vor cuprinde informaţii privind evoluţia 

indicatorilor de realizare, de rezultat şi de impact, precum şi o actualizare a indicatorilor de 

referinţă, în cazul în care acest lucru este necesar. Progresul, eficienţa şi eficacitatea Planului de 

Dezvoltare în raport cu obiectivele stabilite, vor fi măsurate prin intermediul indicatorilor de 

realizare, de rezultat şi de impact. Indicatorii principali menţionaţi, la care se adaugă şi indicatori 
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financiari, sunt elaboraţi la nivelul fişelor de măsuri în aşa fel încât să fie în concordanţă cu 

indicatorii PNDR şi cu direcţiile strategice prevăzute de strategie. 

Indicatori de monitorizare 

Indicatori financiari. Raportarea privind informaţiile financiare se va face în fiecare an prin 

intermediul raportului de execuţie, sub forma unui tabel care cuprinde execuţia financiară a 

programului defalcat pentru fiecare măsură în parte, conţinând sumele plătite beneficiarilor pe 

perioada anului calendaristic. 

Indicatori de realizare. Raportarea indicatorilor de realizare pe fiecare măsură în parte se va face 

anual, prin raportul de execuţie, prezentând: numărul proiectelor sprijinite (împărţit după caz pe 

tipul beneficiarului, statutul juridic şi/sau genul şi/sau vârsta acestuia; volumul total al investiţiilor 

împărţit după caz pe tipul investiţiei în funcţie de .tipul investiţiei şi tipul sectorului în care se 

realizează investiţia. 

Indicatori de rezultat. Raportarea indicatorilor de rezultat pe fiecare măsură în parte se va face 

anual. Indicatorii de rezultat vor face referire după caz la: numărul locurilor de muncă create, 

creşterea valorii adăugate brute a investiţiei etc. Rapoartele strategice vor include evoluţia 

indicatorilor de rezultat. 

Indicatori de impact. Estimarea impactului şi a indicatorilor corespunzători este fundamentală 

pentru rapoartele de evaluare. Aceşti indicatori vor indica după caz: creşterea economică, creşterea 

productivităţii muncii, numărul de locuri de muncă nou create. Frecvenţa raportărilor coincide cu 

evaluarea ex ante, intermediară şi ex post.  

Adiţional faţă de indicatorii propuşi pentru fiecare măsură de finanţare, sistemul de monitorizare şi 

evaluare de la nivelul GAL va avea în vedere dezvoltarea de indicatori specifici pentru fiecare fază a 

implementării strategiei în care este implicat. 

 

Faze ale 

implementării 

strategiei 

Sarcini - GAL Indicatori 

Lansarea apelurilor de 

proiecte, evaluarea 

proiectelor la nivel 

GAL 

- Elaborarea şi lansarea apelurilor de 

proiecte 

- Animare - informarea potenţialilor 

beneficiari 

- Primirea propunerilor de proiecte 

- Verificarea conformităţii 

administrative a proiectelor 

Număr de apeluri de proiecte 

lansate 

Număr de evenimente publice de 

animare – informare derulate la 

nivelul teritoriului 

Număr de activităţi de sprijinire a 

potenţialilor beneficiari în 

elaborarea de proiecte 
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- Verificarea eligibilităţii proiectelor 

- Evaluarea tehnică şi financiară a 

proiectelor  

- Selectarea proiectelor propuse spre 

finanţare de către Comitetul de 

Selecţie al GAL 

- Transmiterea rapoartelor de selecţie 

către AM PNDR CDRJ Satu Mare 

- Arhivare documente 

Procentul proiectelor eligibile din 

totalul proiectelor depuse 

Valoarea proiectelor eligibile 

Număr de şedinţe de selecţie de 

proiecte 

Evaluarea proiectelor 

propuse spre finanţare 

de către gestionarul 

fondurilor 

- GAL-ul nu are responsabilitate 

directă, poate fi însă observator-invitat 

pentru aceste vizite 

 

Monitorizarea şi 

evaluarea 

implementării 

proiectelor 

- Vizite de teren  

- Gestionarea informaţiilor primare 

(numărul şi tipul proiectelor, durata 

lor, parametrii tehnici şi financiari) şi 

transmitere către AM PNDR CDRJ 

Satu Mare 

- Înregistrarea progresului proiectelor  

- Arhivare documente 

- Număr de vizite de monitorizare 

- Număr proiecte finalizate 

- Rapoarte semestriale privind 

programul de finanţare (aprobate 

de către Adunarea Generală GAL) 

- Valoarea sumelor transferate către 

beneficiar 

Gestionarea financiară 

a implementării 

proiectelor 

GAL nu are responsabilitate directă  

EVALUAREA 

Procesul de evaluare este indispensabil în vederea măsurării eficacităţii şi eficienţei acţiunilor 

implementate în cadrul planului de dezvoltare locală. Pe parcursul procesului de evaluare se va 

analiza modul în care diferitele activităţi au condus la îndeplinirea scopului stabilit. Impactul 

planului de dezvoltare va fi analizat ţinând cont de liniile directoare strategice ale Comunităţii 

prevăzute în articolul 9 al Regulamentului Consiliului (CE) nr.1698/2005, de cerinţele dezvoltării 

durabile, de impactul asupra mediului şi de prevederile relevante din legislaţia comunitară.  

Procesul de evaluare presupune compararea obiectivelor şi a indicatorilor stabiliţi în planul de 

dezvoltare locală cu cei efectivi înregistraţi şi realizaţi.  

Evaluarea va fi realizată de personalul GAL-ului şi de organele statutare de conducere GAL.  

 

Activităţile de evaluare se vor derula „in itinere”. Acestea includ toate activităţile de evaluare care 

trebuie să fie realizate pe întreaga perioadă de programare, cuprinzând o evaluare ex Ante, 

intermediară şi ex post la nivel de program. 
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Evaluarea „in itinere” presupune: 

 examinarea evoluţiei programului în raport cu obiectivele sale, prin intermediul unor 

indicatori de rezultat şi după caz, de impact; 

  ameliorarea calităţii programelor şi punerea în aplicare a acestora; 

 examinarea propunerilor de modificare semnificativă a programelor; 

 pregătirea evaluării intermediare şi a evaluării ex post. 

În cadrul evaluării ex ante vor fi evaluate nevoile pe termen mediu şi lung, obiectivele de îndeplinit, 

rezultatele aşteptate, obiectivele cuantificate, în special din punctul de vedere al impactului în raport 

cu situaţia iniţială.  

Evaluarea intermediară şi ex post vor fi realizate sub responsabilitatea PNDR CDRJ Satu Mare 

respectând termenii şi condiţiile prevăzute în articolele 86 şi 87 din Regulamentul Consiliului (CE) 

nr.1698/2005, şi vor examina gradul de utilizare al resurselor, eficacitatea şi eficienţa programului, 

impactul socio - economic al acesteia, precum şi impactul asupra priorităţilor comunitare. 

După finalizarea evaluării intermediare, AM va aprecia nevoia unor posibile modificări ale planului 

de dezvoltare, în special în privinţa îmbunătăţirii calităţii acestuia şi a implementării sale. 

Pentru evaluare se propune un dispozitiv clar de organizare a înregistrării şi raportării către AM a 

unor sugestii şi remarci privind rezultatele implementării proiectelor în cadrul strategiei de 

dezvoltare locală. De asemenea, evaluarea va fi o activitate bine structurată pe o bază bine stabilită 

şi presupune elaborarea unui set de indicatori (consideraţi relevanţi în reflectarea eficienţei obţinute 

în urma implementării proiectului) şi a unei metodologii de evaluare (inclusiv rapoarte de evaluare 

– intermediare şi finale) a rezultatelor implementării. Monitorizarea şi evaluarea vor asigura 

implementarea efectivă şi la timp a proiectelor, managementul finanţelor publice, inclusiv 

administrarea adecvată a resurselor proiectului, monitorizarea efectivă, evaluarea activităţilor şi ale 

rezultatelor acestuia. În vederea aprobării rapoartelor de evaluare, în scopul efectuării plăţilor se va 

efectua auditul de către auditorul stabilit. 

 

Rapoartele de evaluare vor cuprinde următoarele tipuri de informaţii: 

A. Informaţii specifice despre măsurile cuprinse în Planul de Dezvoltare al Teritoriului 

Buget: 

- buget total alocat 

- buget total solicitat de către beneficiari la data raportării 

- buget contractat de beneficiari la data raportării 

Termene limită: 
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- termene de lansare expirate 

- calendar aproximativ al lansărilor viitoare 

Număr de proiecte: 

- număr de proiecte depuse pe măsură 

- număr de proiecte declarate eligibile/ neeligibile din punct de vedere administrativ 

- număr de proiecte respinse 

- număr de proiecte aflate în faza de precontractare 

 - număr de proiecte contractate 

- număr de proiecte implementate 

Aceşti indicatori vor fi prezentaţi pentru fiecare măsură în parte   

 

B. Informaţii generale despre stadiul implementării Planului de Dezvoltare al Teritoriului 

Buget: 

- procent solicitat din totalul bugetului teritoriului 

- buget total solicitat de către beneficiari la data raportării 

- buget contractat de beneficiari la data raportării 

Număr de proiecte: 

- număr total de proiecte depuse 

- număr total de proiecte declarate eligibile/ neeligibile din punct de vedere administrativ 

- număr total de proiecte respinse 

- număr total de proiecte aflate în faza de precontractare 

- număr total de proiecte contractate 

- număr total de proiecte încheiate 

C. Informaţii despre proiectele depuse 

- denumirea proiectului 

- denumirea aplicantului 

- măsura pentru care s-a aplicat 

- data depunerii proiectului 

- bugetul total solicitat al proiectului 

- obiectivul declarat proiectului 

- statusul proiectului: depus, în evaluare, aprobat-respins. 
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În cazul proiectelor aprobate se va trece bugetul aprobat spre finanţare şi procentul aportului propriu 

din costul total al proiectului.  

 

D. Informaţii despre activitatea GAL 

- număr sesiuni de comunicare – informare susţinute în perioada raportată 

- data şi locul de desfăşurare al evenimentelor 

- numărul participanţilor la eveniment 

- o scurtă descriere a evenimentului 

 

Forma de prezentare a rapoartelor de evaluare: 

Pentru a fi uşor de urmărit, rapoartele de monitorizare vor conţine descrieri, dar vor cuprinde şi date 

structurate în formă tabel şi grafic. 

 

CONTROLUL 

Controlul presupune stabilirea unui sistem de verificare a respectării planificării legate de 

implementarea strategiei de dezvoltare. În cadrul activităţilor de control vor fi realizate şi rapoarte 

de verificare pe teren. Controlul funcţiilor delegate precum şi controlul managementului 

implementării strategiei de dezvoltare vizează următoarele puncte principale: 

 Asigurarea respectării regulilor de procedură; 

 Utilizarea documentelor tip; 

 Documentarea indicatorilor de analiză şi evaluare; 

 Respectarea convenţiilor şi anexelor tehnice şi financiare; 

 Calitatea gestionării dosarelor până la momentul arhivării acestora, care vizează ritmul în 

care un dosar este depus, instrumentat, programat, avizat, plătit şi arhivat; 

 Calitatea monitorizării în diferitele stadii de avansare a dosarului care vizează respectarea 

funcţiilor de gestiune, evaluare, urmărire, alertă, control şi restituire ale acestuia. 

Rezultatele acestor controale vor fi analizate de Comitetul Director al GAL-ului care trebuie să 

stabilească măsurile corective ce vor fi luate în vederea îmbunătăţirii dispozitivului său, luând în  

considerare rezultatele misiunilor de control. 

 

 



PLAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

Teritoriu Sud-Vest Satu Mare 

 

 

 

 

Procesul de control 

Activitatea de control va fi realizată de personalul sectorul tehnic al GAL Sud Vest Satu Mare. 

Desfăşurarea activităţilor de control al calităţii managementului se va realiza pe baza unui plan de 

control. Prin exercitarea activităţilor de control GAL-ul urmăreşte realizarea următoarelor obiective 

specifice: 

•  Punerea la dispoziţia factorilor implicaţi a tuturor informaţiilor referitoare la gestionarea şi 

implementarea măsurilor; 

•  Informarea periodică a AM PNDR CDRJ Satu Mare cu privire la evoluţia măsurilor; 

•  Intervenţia în timp real asupra întregului lanţ de management şi de control al sprijinului.  

 

Controlul va avea în vedere următoarele aspecte: 

 Analiza dosarelor în funcţie de criteriile aplicabile (de eligibilitate şi de selecţie); 

 Analiza criteriilor de eligibilitate (geografice, temporale, referitoare la coordonatorul 

lucrărilor şi, respectiv la tipul de cheltuieli); 

 Instrumentarea tehnico-economică a dosarului; 

 Consultarea serviciilor; 

 Planul de finanţare/cost total eligibil; 

 Respectarea obligaţiilor regulamentare. 

Programarea vizitelor (controalelor) pe teren va trebui să aibă în vedere anumite principii, cum ar fi: 

eficienţa unor astfel de demersuri, păstrarea bunelor relaţii contractuale, verificarea doar a 

aspectelor de ordin tehnic legate de proiect etc. 

 

Pentru implementarea PDL având funcţia de Organism Intermediar, are obligaţia de a crea şi de 

a asigura funcţionarea corespunzătoare a sistemelor de gestiune şi control a PDL, prin adoptarea 

unei „piste de control” corespunzătoare prevederilor regulamentului (CE). 438/2001  

 

Pista de control conţine: 

- descrierea măsurilor administrative adoptate  

- descrierea fluxurilor informative şi a fluxurilor financiare referitoare la gestiunea PDL;  

- indicarea documentaţiei de suport şi a localizării aferente; 

- descrierea controalelor efectuate de GAL. 
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Fiecare GAL trebuie să asigure o organizare adecvată a propriilor birouri pentru a garanta, conform 

art. 3 al regulamentului (CE) n. 438/2001: 

a) definirea şi atribuirea funcţiilor, separând sarcinile de gestiune şi control, de cele de plată;  

b) punerea în acţiune a unor sisteme eficace pentru a garanta faptul că funcţiile vor fi 

îndeplinite corespunzător;  

c) informarea Autorităţii de Gestiune a POR Leader + cu privire la îndeplinirea sarcinilor şi 

angajamentelor GAL, cu scopul de a obţine o supraveghere adecvată privind menţinerea 

sistemelor de gestiune şi control.  

Pe de altă parte, sistemele de gestiune şi control ale GAL trebuie să se bazeze pe o pistă de control 

adecvată, care să garanteze:  

- gestionarea PDL Leader conform dispoziţiilor şi politicilor comunitare, inclusiv cele referitoare la 

politica agricolă comună, regulile de concurenţă, normele referitoare la adjudecarea contractelor cu 

administraţiile publice, protejarea şi îmbunătăţirea mediului, precum şi eliminarea disparităţilor, 

promovarea egalităţii între bărbaţi şi femei.  

- utilizarea adecvată a fondurilor comunitare puse la dispoziţie, astfel încât să se poată asigura 

corectitudinea, conformitatea şi eligibilitatea cererilor de contribuţii comunitare;  

- corectitudinea declaraţiilor de cheltuieli depuse de GAL la structurile APDRP şi asigurarea 

faptului că aceste declaraţii provin din sistemele de contabilitate bazate pe documente just ificative 

verificabile;    

- prevenirea, identificarea şi corectarea iregularităţilor şi comunicarea acestora în timp util de către 

GAL la structurile APDRP;  

- recuperarea la timp a fondurilor pierdute ca urmare a iregularităţilor identificate, aplicând, dacă 

este cazul, dobânzi moratorii  

 

Pistele de control sunt organizate în „fişe” (structurate pe patru procese: programare, instruire, 

implementare, decontare) care descriu procesele, legăturile, activitatea de control comun şi de 

monitorizare şi sunt alcătuite din: 

 codul de identificare numerică a activităţii; 

 descrierea sumară a activităţii; 

 tipul de activitate generată; 

 localizarea arhivelor, unde sunt păstrate:  

 documentele în original; 
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 documente pe suporturi acceptate în comun, ca de Reg. (CE) n. 2355/2002; 

 subiecţii implicaţi în gestiunea activităţii; 

 descrierea analitică a activităţii de control conexă activităţii specifie şi exclusiv de competenţa 

GAL;  

 subiectul însărcinat cu controlul. 
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FIŞELE DE VERIFICARE A PROIECTELOR (Model) 

 

Data: 

Persoană întâlnită: 

Semnătura: 

Secţiunea A1: Condiţii administrativ procedurale 

Nr. 

Crt 

Obiectivul 

analizei/verificării 

Expert Rezultatul verificării Obser

vaţii 

GAL 
documentare la locul investiţiei 

Da Nu Nu 

este 

cazul 

Da Nu Nu 

este 

cazul 

1 Beneficiarul s-a 

prezentat la data, 

locul şi ora 

programată pentru 

începerea verificării? 

Expert 1        

Expert 2        

2 Persoanele întâlnite 

în cursul 

verificării şi 

implicate în proiect 

corespund cu cele 

precizate în 

cererea de finanţare? 

Expert 1        

Expert 2        

3 Beneficiarul a 

participat nemijlocit 

prin reprezentantul 

legal/tehnic la 

toate etapele de 

verificare pe teren 

ale Cererii de 

Finanţare? 

Expert 1        

Expert 2        

4 Pentru efectuarea 

verificărilor, 

beneficiarul a 

asigurat accesul 

neîngrădit la 

obiectivul de 

investiţie? 

Expert 1        

Expert 2        

5
1 Localizarea/ 

amplasarea 

proiectului 

este conformă cu cea 

specificată de 

beneficiar în Cererea 

de Finanţare 

şi în documentele 

anexate Cererii 

de Finanţare? 

Expert 1        

Expert 2        
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6
1 Condiţiile existente 

pe teren permit 

realizarea 

investiţiilor 

prevăzute în 

Studiul de 

fezabilitate: utilaje, 

dotări (după caz)? 

Expert 1        

Expert 2        

7
1 Infrastructura 

existentă folosită 

pentru realizarea 

proiectului 

corespunde cu 

descrierea dată în 

Cererea de 

Finanţare? 

Expert 1        

Expert 2        

8
1 Descrierile tehnice 

despre obiectul 

de investiţii pentru 

modernizări, 

extinderi şi 

retehnologizări 

oferite 

în cadrul Studiului de 

Fezabilitate 

corespund realităţii ? 

Expert 1        

Expert 2        

9 Au fost realizate 

fotografii 

relevante pentru 

proiect pentru 

prezentarea situaţiei 

existente, la 

data vizitei pe teren? 

Expert 1        

Expert 2        

10 Categoriile de 

investiţii eligibile 

sunt în conformitate 

cu cele 

specificate în 

măsură? 

Expert 1        

Expert 2        

11
1 Categoriile de 

investiţii neeligibile 

sunt în conformitate 

cu cele 

specificate în 

măsură? 

Expert 1        

Expert 2        

12
1 Planul financiar este 

corect 

Expert 1        
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completat şi respectă 

gradul de 

intervenţie publică ? 

Expert 2        

13 Pentru IMM-uri se 

respectă gradul 

de intervenţie publică 

din Planul 

financiar? 

Expert 1        

Expert 2        

 

5
1
 Pentru investiţiile noi se verifica existenţa terenului pe care va fi amplasată investiţia, 

conform documentelor anexate Cererii de Finanţare şi localizarea acestora (ex: borne kilometrice, 

vecinătăţi etc.), care vor fi specificate la rubrica Observaţii GAL;  

Pentru modernizări se verifică dacă amplasarea construcţiei existente, care urmează să fie 

modernizată, corespunde cu cea din Cererea de Finanţare şi din documentele anexate Cererii de 

Finanţare. 

 

6
1
 Dacă investiţia se referă la înlocuirea unor maşini, utilaje etc., se verifică existenţa acestora 

şi dacă starea acestora corespunde cu cele descrise în studiul de fezabilitate.  

Dacă proiectul se referă la achiziţionarea unor noi dotări se verifica dacă acestea au legătură cu 

proiectul propus spre finanţare şi sunt necesare proiectului, ca rezultat al identificării lor în baza 

studiului de fezabilitate. 

 

7
1
 Atât pentru modernizare cât şi pentru investiţie nouă, se verifică pe teren dacă proiectul are 

acces la infrastructură de bază (drumuri principale, electricitate, apă, canalizare etc.) şi starea 

acesteia, conform celor specificate în studiul de fezabilitate. Aceste date se înscriu la rubrica 

Observaţii GAL. 

 

8
1
 Dacă investiţia se referă la modernizarea/ extinderea unei clădiri se verifică existenţa 

clădirii şi dacă starea fizică a clădirii corespunde cu cea descrisă în studiul de fezabilitate. 

Dacă investiţia se referă la modernizarea unui flux tehnologic, se verifică dacă acesta corespunde 

cu cel din studiul de fezabilitate. 

Dacă investiţia se referă la o modernizare:  

 dacă unitatea este în funcţiune, se verifică dacă are autorizaţie de funcţionare şi 

dacă aceasta este în termen de valabilitate; Se solicită informaţii de la beneficiar 

privind numărul de salariaţi existenţi, cantitatea maximă prelucrată în anul anterior 

/ semestrul anterior depunerii Cererii de finanţare şi dacă aceste informaţii 

corespund datelor din studiul de fezabilitate/ planul de afaceri. 

 

11
1
 Se verifică dacă categoriile de investiţii preconizate să fie realizate prin proiect şi care sunt 

cuprinse în Bugetul indicativ sunt cuprinse în Lista cheltuielilor eligibile specifice măsurii/ Fişa 

tehnică a măsurii. În cazul în care o parte din cheltuielile eligibile din Bugetul indicativ sunt 

neeligibile se specifică. 

12
1  

Se verifică în Bugetul indicativ dacă există cheltuieli neeligibile (din Lista cheltuielilor 

neeligibile specificate în Fişa tehnică a măsurii respective) care au fost încadrate la cheltuieli 

eligibile. Daca există astfel de situaţii, se specifică acest lucru. Aceste observaţii se înscriu la 

rubrica Observaţii GAL. 
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Secţiunea A2: Verificarea copiilor documentelor anexate la cererea de finanţare cu originalele 

aflate la solicitant: 

N

r. 

C

rt 

Documentul verificat (copia 

cu originalul 

existent la solicitant) 

Expert Rezultatul verificării 

la locul investiţiei 

Observaţii GAL 

Da Nu Nu este 

cazul 

 

1 Document 1 Expert 1     

Expert 2     

2 Document 2 Expert 1     

Expert 2     

3 Document 3 Expert 1     

Expert 2     

 

Pentru documentele care nu au putut fi verificate, se va specifica la rubrica Observaţii GAL cauza 

reverificării (de exemplu: documentul este depus la organismul …. pentru avizare etc.). 

 

Concluzii 

Cele observate în cursul verificării pe teren corespund cu Cererea de finanţare? 

Da     NU 

Observaţii GAL: vor fi menţionate la rubrica „Observaţii GAL” toate aspectele neclare întâmpinate 

la studierea documentaţiei în birou şi la efectuarea verificării pe teren şi orice alte constatări ale 

experţilor care pot afecta implementarea proiectului. 

 
Responsabil compartiment 

administrativ 

Data 

ZZ/Luna/Anul 

Aprobat de 

Nume 

Prenume 

 ………/………./……… 

Întocmit de 

Nume 

Prenume 

 ………/………./……… 

Întocmit de 

Nume 

Prenume 

 ………/………./……… 
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PARTEA A -VIII – A: COOPERARE ŞI CREAREA ŞI 

IMPLEMENTAREA REŢELEI 
 
 

III.5 Implicarea GAL-ului în acţiunile de cooperare şi în RNDR 
 

III.5.1 COOPERARE 

În scopul extinderii cunoştinţelor în legătură cu implementarea programului Leader şi în vederea 

facilitării accesului la informaţii noi, cooperarea între GAL-uri este una dintre cele mai  importante 

elemente. În vederea realizării unei cooperări cât mai eficiente şi viabile între activităţile Grupului 

de Acţiune Locală Sud-Vest Satu Mare sunt planificate cooperări atât cu Grupuri de Acţiune Locale 

naţionale cât şi cu Grupuri de Acţiune Locale din străinătate. 

Asociaţia „GAL Sud-Vest Satu Mare este o asociaţie nou înfiinţată dar cu capital social moştenit de 

la cele două asociaţii microregionale care au fost iniţiatorii pentru alcătuirea teritoriului Leader. În 

urma acţiunilor de constituirea de parteneriat public-privat capitalul social al viitorului GAL a 

crescut considerabil. La începutul derulării acţiunilor de constituire de parteneriate GAL-ul a pornit 

cu 27 de parteneri, în momentul actual GAL-ul are 100 de parteneri care se compun din 

reprezentanţi ai mai multor sectoare. Aceşti parteneri alcătuiesc un grup formal, o reţea în care 

sprijinul profesional va fi oferit de aparatura asociaţiei GAL-ului.  

Cooperarea în cadrul Grupului de Acţiune Locală Sud-Vest Satu Mare se va desfăşura la două 

nivele: 

1. Cooperare internă 

- Cooperare în cadrul teritoriului – pentru realizarea strategiei de dezvoltare locală 

- Cooperare inter-teritorială – pentru dezvoltarea unor proiecte comune şi pentru alcătuirea unei 

reţea de sprijin profesional 

2. Cooperare externă 

- Cooperare internaţională - pentru însuşirea unor experienţe privind derularea programului 

Leader şi pentru dezvoltarea de proiecte comune. 

COOPERARE INTERNĂ 

Cooperarea internă se va desfăşura la două nivele: pe de o parte în cadrul GAL-ului la nivel de 

partenerii asociaţi, pe de altă parte la nivel inter-teritorial între teritoriile Leader din România. 

Rolul cooperării la nivelul teritoriului este foarte important pentru realizarea unor proiecte integrate. 

Dezvoltarea comunităţii locale şi realizarea unor proiecte comune se poate efectua numai prin 
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colaborarea între partenerii asociaţi în GAL. Sectorul administrativ al GAL-ului are rolul de a 

furniza informaţii pentru aceşti parteneri şi de a sprijini profesional aceste intenţii de cooperare şi de 

a oferi asistenţă tehnică în derularea proiectelor depuse. 

Pentru a facilita cooperarea inter-teritorială, GAL Sud-Vest Satu Mare a făcut demersuri în vederea 

semnării unor acorduri de parteneriate. Rolul acestor cooperări va fi realizarea unor proiecte 

comune cu impact direct asupra dezvoltării teritoriilor. În vederea realizării acestor proiecte 

comune, GAL Sud-Vest Satu Mare urmează să semneze un acord de parteneriat cu potenţiale GAL-

uri din România. Demersul comun se referă la organizarea de schimburi de experienţe, evenimente 

comune şi prezentarea unor bune practici între Grupurile de Acţiune Locală. Organizaţiile ale 

acestui acord de parteneriat au identificat următoarele direcţii de acţiune ca fiind prioritare: 

• Cooperarea între teritorii în vederea implementării proiectelor de dezvoltare locală prin abordarea 

LEADER; 

• Identificarea şi fructificarea oportunităţilor de dezvoltare locală; 

• Dezvoltarea în comun a competenţelor şi abilităţilor necesare pentru animarea teritoriilor 

reprezentate; 

• Cooperarea în vederea conservării patrimoniului rural, cultural şi istoric, a dezvoltării economice 

locale, a promovării turismului etc. 

COOPERARE INTERNAŢIONALĂ 

Cooperare internaţională - pentru însuşirea unor experienţe privind derularea programului Leader şi 

pentru dezvoltarea de proiecte comune. Pentru asigurarea cooperărilor internaţionale GAL Sud-Vest 

Satu Mare a purtat discuţii cu două GAL-uri din străinătate: GAL „Nyírség Vidékfejlesztési 

Közhasznú Egyesület” din Ungaria şi GAL „Gmina Ujazd din Polonia.  

GAL-ul „Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület” va fi partener în pregătirea şi 

implementarea unui proiect de importanţă teritorială. Proiectul prevede elaborarea unei 

documentaţii tehnice pentru interconectarea celor două GAL-uri cu ajutorul unei piste de biciclete. 

Se pregăteşte un acord de parteneriat care va fi semnat pe perioadă nedeterminată pentru asigurarea 

şi a altor colaborări posibile. 

Cu GAL-ul din Polonia denumit „Gmina Ujazd” se va colabora în realizarea unui proiect în 

domeniul turismului rural. Proiectul prevede acţiuni pentru dezvoltarea unor proiecte de model care 

pot fi aplicate în România pentru dezvoltarea turismului rural.  
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Nr. 

crt. 

Partenerul/partenerii Tematica 

cooperării 

Obiective Valoarea 

proiectului/proie

ctelor de 

cooperare (euro) 

Rezultate 

1. Experienţe de cooperare deja întreprinse 

1. Vizita de studiu în 

Ungaria la GAL 

Nyírség 

Vidékfejlesztési 

Közhasznú Egyesület 

Schimb de 

bune practici 

Construcţia de 

parteneriate 

între GAL-uri 

din exteriorul 

ţării 

2.500  Creşterea 

nivelului de 

cunoştinţe a 

20 de 

persoane 

privind 

programul 

Leader 

2. Intenţii de cooperare 

1. Cooperare cu GAL 

Nyírség 

Vidékfejlesztési 

Közhasznú Egyesület 

pentru realizare de 

studii în comun 

Elaborare de 

studii tehnice 

Elaborarea 

unui studiu de 

fezabilitate 

privind 

amenajarea 

unei piste de 

biciclete pe 

teritoriul celor 

două GAL-uri 

50.000 Studiu de 

fezabilitate 

privind 

amenajarea 

unei piste de 

biciclete 

2. Realizarea unui târg 

regional între cu 

GAL-uri din regiunea 

Nord Vest 

Promovarea 

produselor 

specifice 

locale şi 

tradiţionale 

Realizarea 

unui târg 

regional al 

produselor 

tradiţionale şi 

specific 

teritoriale 

împreună cu 

alte GAL-uri 

din regiunea 

Nord Vest 

40.000 1 târg regional 

3. Cooperare cu GAL 

Rika Küküllő din 

regiunea Centru 

(România) privind 

organizarea unei 

tabere meşteşugăreşti 

Păstrarea 

meşteşugurilor 

tradiţionale 

Realizarea în 

parteneriat a 

unei tabere 

pentru tineri 

din teritoriul 

celor două 

GAL-uri 

privind 

schimbul de 

experienţă în 

domeniul 

meşteşugurilor 

50.000 Tabără 

meşteşugăreas

că pentru 

tineri 
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4. Cooperare cu GAL 

Gmina Ujazd din 

Polonia privind 

schimburi de 

experienţe şi 

dezvoltare de proiecte 

modele  în domeniul 

turismului 

Dezvoltarea 

turismului 

Valorificarea 

potenţialului 

turistic din 

teritoriile 

implicate 

60.000 -5 modele de 

proiecte 

- schimb de 

experienţă 

 

III.5.2 CREAREA ŞI IMPLEMENTAREA REŢELEI 

 

Reţeaua Naţională de Dezvoltare Rurală (RNDR) reprezintă o oportunitate de colaborare între actori 

interesaţi de dezvoltare rurală. Asociaţia de Cooperare şi de Dezvoltare a Microregiunii Tăşnad care 

a fost iniţiatorul derulării programului Leader în teritoriul Sud-Vest Satu Mare este membru 

fondator al Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală. 

Asociaţia GAL Sud-Vest Satu Mare va face demersurile pentru a deveni membru al RNDR. 

RNDR va oferi posibilităţi de cooperare şi va oferi sprijin în realizarea proiectelor de cooperare. Cu 

ajutorul reţelei GAL Sud - Vest Satu Mare va urmări acţiunile cuprinse în planul de acţiune al 

RNDR: 

- Îmbunătăţirea guvernanţei locale;  

- Îmbunătăţirea capacităţilor de management şi de planificare a persoanelor implicate în 

implementarea PNDR şi a strategiei de dezvoltare locală; 

- Îmbunătăţirea capacităţii de parteneriat între teritorii şi între actorii implicaţi în dezvoltarea 

rurală;  

- Diseminarea bunelor practici şi a cunoştinţelor acumulate.  

 

 
 
 

 

 

 

 


