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I. SUMAR EXECUTIV  

1.1. INTRODUCERE  

Studiul privind evaluarea impactului socio-economic al implementării sub-măsurii 411 (Axei I) din 
SDL GAL POARTA TRANSILVANIEI descrie rezultatele obținute pe parcursul realizării acestuia 
și consemnează detaliile de natură tehnică, financiară și administrativă privind implementarea 
Axei I din SDL GAL POARTA TRANSILVANIEI. 

1.2. GAL POARTA TRANSILVANIEI ÎN CONTEXTUL POLITICII 
AGRICOLE COMUNE 

Strategia de Dezvoltare Locală a Teritoriului Gal Poarta Transilvaniei a fost selectată pentru 
finanțare prin AXA IV LEADER, constituindu-se ASOCIAȚIA GAL POARTA TRANSILVANIEI. 
Prin Decizia de autorizare nr. 62366/18.12.2012 emisă de MADR, Asociația a devenit oficial Grup 
de Acțiune Locală, structură cu personalitate juridică, conform normelor PNDR și legislației 
naționale și comunitare care reglementează implementarea acestui program. 

1.3. REZULTATE OBŢINUTE: EFICACITATE, EFICIENŢĂ ŞI IMPACT  

Bilanțul global al axei 1 din SDL este apreciat drept pozitiv.  

Măsurile axei 1 pot fi încadrate în trei categorii: 
 Cele care afectează structurile agrare: 141 și 112, care nu presupun cofinanțare. 
 Cele care afectează îmbunătățirea proceselor de producție și de transformare: 121 și 123 

cu o pondere financiară ridicată în buget și care presupun cofinanțare. 
 Cele pe care le putem denumi transversale: 111 și 143. 

Gradul de execuție financiară este un indicator al stării intermediare de implementare a măsurilor 
din Axa 1. Conform datelor de monitorizare puse la dispoziție de către ASOCIAȚIA GAL POARTA 
TRANSILVANIEI, la data de 19.12.2014 se finalizaseră 2 proiecte ale măsurii 121. Este vorba 
de un număr mic de proiecte, care explică, în parte, gradul redus de execuție financiară obținut. 
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Deși măsurile 112 și 141 prezintă un grad mai mare de execuție, au fost puțin eficace în ceea ce 
privește sfera de aplicare a beneficiarilor și puțin eficiente în termeni de cost public al acțiunilor 
și sfera de realizare a acestora. 

Punerea în practică a măsurilor 111 și 143 ar putea crește gradul de succes al restului măsurilor 
axei afectând acele exploatații de dimensiune mai mică, cu o mai mică capacitate de răspuns la 
cerințele impuse în condițiile de eligibilitate a acestora: planuri de afaceri, proiecte de 
îmbunătățire tehnică, proiecte de diversificare, pregătirea dosarelor de cereri, etc. 

1.4. METODOLOGIE ŞI ACTIVITĂŢI REALIZATE  

În realizarea acestui studiu au fost implicate 110 de persoane din teritoriul GAL POARTA 
TRANSILVANIEI.  

Studiul s-a realizat pe o perioadă 20 de zile lucrătoare de la începerea serviciilor și a implicat 
muncă de teren, efectuându-se deplasări pe întreg teritoriul GAL POARTA TRANSILVANIEI 
format din comunele Almașu, Bulz, Ciucea, Fildu de Jos, Negreni, Cizer, Sîg, ocazie cu care 
s-au efectuat: 

 21 Interviuri în profunzime, aplicate beneficiarilor axei 1 din SDL 
 Fotografii, pentru documentarea vizuală a modalităților în care au fost implementate 

măsurile axei I din SDL. 
 Chestionarul pentru colectarea datelor în scopul identificării priorităților de finanțare. 
 Identificarea informațiilor relevante despre teritoriu din alte surse. 

1.5. CONCLUZII  

În ciuda perspectivelor pe care proiectele și măsurile desfășurate în localitățile lor le-au oferit prin 
prisma creșterii bunăstării comunitare, localitățile din zona GAL Poarta Transilvaniei se confruntă 
cu probleme majore care încă nu au fost rezolvate și care au nevoie în continuare de soluții 
urgente în viitorul apropiat, printre care: lipsa locurilor de muncă, imposibilitatea majorității 
agricultorilor locali de a-și valorifica produsele, costurile de producție mult prea mari, dar și lipsa 
tinerilor din spectrul sectorului agricol și forestier.  
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1.6. RECOMANDĂRI  

Apreciem că trebuie mărit efortul în ceea ce privește execuția axei 1 acordându-se atenție 
participării micilor producători și micilor întreprinderi deoarece programarea inițială a SDL s-a 
făcut având în vedere proiecte de dimensiuni economice mai mari și prevede atingerea unui 
număr mai mare de beneficiari decât cel atins până în prezent. 

Se recomandă încurajarea cererilor micilor exploatații cu aplicarea proiectelor de o mai mică 
anvergură care să faciliteze și crearea de micro-întreprinderi cu mai mari facilități de cofinanțare. 
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II. INTRODUCERE  

Obiectivul general al studiului este evaluarea impactului socio-economic al implementării axei I 
din SDL GAL POARTA TRANSILVANIEI asupra dezvoltării durabile și echilibrate a GAL 
POARTA TRANSILVANIEI și asupra priorităților comunitare, precum și aprecierea eficacității, 
eficienței și relevanței Axei I din S.D.L, în contextul acțiunilor întreprinse și a proiectelor finanțate 
pe această axă până în prezent. 

Perioada de derulare a studiului a fost 20.11.2014 și 19.12.2014 în teritoriului GAL ”Poarta 
Transilvaniei”. 

Studiul privind evaluarea impactului socio-economic al implementării sub-măsurii 411 (Axei I) din 
SDL GAL POARTA TRANSILVANIEI descrie rezultatele obținute pe parcursul realizării acestuia 
și consemnează detaliile de natură tehnică, financiară și administrativă privind implementarea 
Axei I din SDL GAL POARTA TRANSILVANIEI. 

Activitățile specifice evaluării impactului implementării axei I din SDL POARTA TRANSILVANIEI 
respectă indicațiile trasate de solicitantul și beneficiarul studiului – ASOCIAȚIA GAL POARTA 
TRANSILVANIEI – respectiv fazele metodologice de structurare, observație, analiză și evaluare 
care au drept rezultat elaborarea Studiului de evaluare a impactului implementării axei I din SDL. 

Structura acestui studiu este următoarea: 
I. SUMAR EXECUTIV   
II. INTRODUCERE   
III. GAL POARTA TRANSILVANIEI ÎN CONTEXTUL POLITICII AGRICOLE COMUNE 
IV. BILANȚUL IMPLEMENTĂRII AXEI I DIN SDL POARTA TRANSILVANIEI: PREVIZIUNI, 

REALIZĂRI ȘI REZULTATE   
V. CONTEXTUL EVALUĂRII   
VI. ABORDAREA METODOLOGICĂ   
VII. RĂSPUNSURI LA ÎNTREBĂRILE DE EVALUARE   

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI   
ANEXE  
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III. GAL POARTA TRANSILVANIEI ÎN CONTEXTUL  

POLITICII AGRICOLE COMUNE 

3.1. DEFINIREA CADRULUI INSTITUŢIONAL 

POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ  

Politica Agricolă Comună reprezintă un set de reguli și mecanisme care reglementează 
producerea, procesarea și comercializarea produselor agricole în Uniunea Europeană și care 
acordă o atenție crescândă dezvoltării rurale. 

PAC este constituită din doi piloni: organizațiile comune de piață (măsurile comune de 
reglementare a funcționării piețelor produselor agricole) și dezvoltare rurală (măsurile structurale 
care vizează dezvoltarea echilibrată a zonelor rurale). 

Odată cu integrarea în Uniunea Europeană, România urmează – în ceea ce privește agricultura 
și dezvoltarea rurală – principiile Politicii Agricole Comune, una dintre primele politici comunitare, 
creată cu obiectivul asigurării necesarului de alimente în cadrul Comunității.  

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ (FEADR) 

Prin Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii 
agricole comune a fost stabilit un cadru juridic unic pentru finanțarea cheltuielilor care intră sub 
incidența politicii agricole comune (PAC). În acest sens, regulamentul instituie două noi fonduri: 
Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR).  

PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ (PNDR) 2007-2013 

În România, pentru perioada 2007-2013, FEADR este implementat prin Programul Național de 
Dezvoltare Rurală (PNDR). Pornind de la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1698/ 2005, din 20 
septembrie 2005, privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală prin Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală (FEADR), a fost creat Planul Național Strategic pentru România, care 
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constituie baza pentru implementarea Programului Național de Dezvoltare Rurală pentru 
perioada 2007 – 2013. Așadar, PNDR reprezintă instrumentul de accesare a Fondului European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) și a fost elaborat pentru perioada 2007 – 2013. 

Programul Național pentru Dezvoltare Rurală (PNDR) a fost elaborat de către Autoritatea de 
Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală din cadrul Ministerului Agriculturii, 
Pădurilor și Dezvoltării Rurale din România în conformitate cu Articolul 16 al Regulamentului 
Consiliului nr. 1698/2005 și Liniile Directoare Strategice Comunitare pentru Dezvoltare Rurală. 

Determinarea obiectivelor generale, strategice și specifice ale Programul Național pentru 
Dezvoltare Rurală precum și a echilibrului financiar între acestea sunt rezultatul unei analize de 
bază legată de contextul socio-economic general din zona rurală, performanța sectoarelor 
agricol, forestier și alimentar, condițiile de mediu, economia rurală și calitatea vieții și dezvoltarea 
locală și a unei analize din perspectiva punctelor forte și a punctelor slabe. 

Programul Național pentru Dezvoltare Rurală 2007-2013 structurează răspunsul la aceste 
aspecte în funcție de cele patru axe prioritare ale politicilor europene de dezvoltare rurală, 
obiectivele sale fiind structurate pe cele 4 axe prioritare, astfel: 
 Axa I vizează creșterea competitivității sectoarelor agroalimentar și forestier din 

România. Obiectiv general: Creșterea competitivității sectoarelor agroalimentar și 
forestier; 

 Axa II vizează menținerea și îmbunătățirea calității mediului rural prin promovarea unui 
management durabil atât al suprafețelor agricole cât și al celor forestiere. Obiectiv 
general: Îmbunătățirea mediului și a spațiului rural; 

 Axa III vizează încurajarea diversificării economiei rurale și îmbunătățirea calității vieții în 
spațiul rural. Obiectiv general: Încurajarea diversificării economiei rurale și îmbunătățirea 
calității vieții din spațiul rural; 

 Axa IV – LEADER vizează îmbunătățirea guvernanței locale și promovarea potențialului 
endogen al spațiului rural. Obiectiv general: Demararea și funcționarea inițiativelor de 
dezvoltare locală. 
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AXA IV – LEADER  

Obiectivul general al Axei IV – LEADER este demararea și funcționarea inițiativelor de interes 
local, utilizând abordarea “de jos în sus” prin implicarea actorilor locali în dezvoltarea propriilor 
teritorii. 
Axa IV – LEADER are ca obiectiv dezvoltarea comunităților rurale ca urmare a implementării 
strategiilor elaborate de Grupurile de Acțiune Locala (GAL), prin acțiuni specifice care vor 
conduce la îmbunătățirea guvernanței locale și la promovarea potențialului endogen al teritoriilor. 
Sprijinul oferit de Axa 4 LEADER din PNDR, destinat grupurilor de acțiune locală, oferă 
posibilitatea de a combina cele 3 obiective ale PNDR, respectiv competitivitate, mediu și calitatea 
vieții/diversificare, în cadrul unei strategii de dezvoltare rurală elaborată de comunitățile locale, 
ținând cont de nevoile și potențialul local. 
Abordarea LEADER “de jos în sus” reprezintă o modalitate ce permite actorilor locali să 
determine nevoile zonei din care provin și să contribuie la dezvoltarea teritorială din punct de 
vedere economic, demografic, educațional, cultural etc. prin intermediul unei strategii de 
dezvoltare elaborată și implementată local. 
Dezvoltarea teritoriilor rurale prin Axa IV – LEADER este programată și coordonată de actori 
locali ce reprezintă factorul decizional și, de asemenea, vor purta responsabilitatea evoluției în 
timp a zonelor teritoriale delimitate în care vor acționa. Acțiunile finanțate prin abordarea 
LEADER presupun acțiuni integrate, coerente, ce conduc la diversificarea și dezvoltarea 
economiei rurale în folosul comunităților. 

Obiectivele Axei IV LEADER sunt implementate „pas cu pas”, orientându-se pe activități de 
instruire a actorilor locali și de sprijinire a teritoriilor în vederea realizării strategiilor de dezvoltare. 
AXA IV LEADER este implementată la nivelul teritoriului prin intermediului Grupurilor de Acțiune 
Locală. 

Acțiunile care vor fi întreprinse în cadrul Axei IV sunt sintetizate în cadrul a 3 măsuri, respectiv : 
 Măsura 411 – Implementarea strategiilor de dezvoltare locală; 
 Măsura 421 – Implementarea proiectelor de cooperare; 
 Măsura 431 – Funcționarea Grupurilor de Acțiune Locală, dobândirea de competențe și 

animarea teritoriului. 
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MĂSURA 41 

Măsura 41 oferă posibilitatea atingerii obiectivelor axelor I, II și III din PNDR, prin: 
 Sub-măsura 411 – Creșterea competitivității sectoarelor agricol și forestier. În această 

sub-măsură se vor încadra proiectele propuse în strategie care vizează obiectivele 
descrise în fișele tehnice ale măsurilor din Axa I. 

 Sub-măsura 412 – Îmbunătățirea mediului și a spațiului rural. Prin această sub-măsură 
proiectele din strategie vor atinge obiectivele din fișele tehnice ale măsurilor Axei 2. 

 Sub-măsura 413 – Calitatea vieții și diversificarea economiei rurale. Proiectele ce au 
același scop ca măsurile ce formează Axa 3, se vor încadra în această sub-măsură. 

SUB-MĂSURA 411  

În cadrul sub-măsurii 411 sunt incluse măsurile din Axa 1, care vizează creșterea competitivității 
sectoarelor agroalimentar și forestier din România, recunoscându-se astfel importanța 
următoarelor aspecte1: 
 Consolidarea potențialului suprafețelor mari de teren, pretabile pentru agricultură, pentru 

a profita de ocaziile oferite de o piață internă și europeană aflată în plină dezvoltare, prin 
aducerea la potențialul real a segmentului de exploatații neperformante, prin intermediul 
eforturilor de modernizare și restructurare; 

 Abordarea problemei productivității scăzute a muncii și a nivelului scăzut de educație și 
competență din agricultură prin reînnoirea generațiilor de șefi de exploatații, 
îmbunătățirea competențelor prin organizarea de formări profesionale și sprijinirea 
agenției publice de consultanță precum și a sectorului privat de consultanță nou-apărut, 
în eforturile lor de a răspunde cerințelor segmentului exploatațiilor, fie individual, fie prin 
asociere; 

1 Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 (vers. Sept. 2014) 
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 Abordarea problemei canalelor subdezvoltate de comercializare a produselor fermelor, 
prin sprijinirea înființării grupurilor de producători și asigurarea unei coordonări verticale 
între procesatorii agricoli și lanțurile de distribuție; 

 Abordarea problemei numărului mare de întreprinderi mici din sectorul de procesare 
agroalimentar și forestier – cu slabe economii de scară, utilizare redusă a capacităților și 
nivel scăzut de conformitate cu normele europene, prin facilitarea activităților de 
modernizare și restructurare a acestora. 

Sub-măsura 411 este implementată prin intermediul grupurilor de acțiune locală. 

GRUPURILE DE ACȚIUNE LOCALĂ 

GRUPURILE DE ACȚIUNE LOCALĂ (GAL) constituie parteneriate formate din parteneri publici, 
privați și societate civilă dintr-un teritoriu delimitat. Rolul lor este acela de a pregăti și implementa 
strategiile de dezvoltare locală, care vor pune în aplicare obiectivele din Regulamentul Consiliului 
(CE) 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală prin Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală, cu modificările și completările ulterioare, în aria locală aleasă de acestea. 

Pentru a putea beneficia de fondurile comunitare (FEADR) prin Axa IV – LEADER din PNDR 
2007 – 2013, la nivelul comunelor Fildu de Jos, Cizer, Sîg, Almașu (Jud. Sălaj) Negreni, Ciucea 
(Jud. Cluj) și Bulz (Jud. Bihor) s-a constituit PARTENERIATUL GAL POARTA TRANSILVANIEI 
care a participat în anul 2012 la procesul de selecție al GAL-urilor organizat de către Autoritatea 
de Management pentru PNDR din cadrul MADR.  

3.2. STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A TERITORIULUI GAL 
POARTA TRANSILVANIEI 

Strategia de Dezvoltare Locală a Teritoriului Gal Poarta Transilvaniei a fost selectată pentru 
finanțare prin AXA IV - LEADER, constituindu-se ASOCIAȚIA GAL POARTA TRANSILVANIEI. 
Prin Decizia de autorizare nr. 62366/18.12.2012 emisă de MADR, Asociația a devenit oficial Grup 
de Acțiune Locală, structură cu personalitate juridica, conform normelor PNDR și legislației 
naționale și comunitare care reglementează implementarea acestui program. 
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Definirea obiectivelor generale și specifice ale STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ a 
teritoriului GAL POARTA TRANSILVANIEI constituie rezultatul unei analize de bază legate de 
contextul socio-economic general din teritoriului GAL POARTA TRANSILVANIEI (situația 

economică generală, situația demografică a zonei rurale, piața muncii, veniturile și nivelul de 

sărăcie, situația creditului rural, utilizarea terenurilor), performanța sectoarelor agricol, 
forestier și alimentar (competitivitatea agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, 

dezavantajele structurale ale agriculturii, nevoile de restructurare din domeniul industriei și 

comercializării produselor alimentare și silvicultura), condițiile de mediu (conservarea 

biodiversității pe terenurile agricole și forestiere, managementul resurselor naturale în agricultură 

și silvicultură, agricultura ecologică și schimbările climatice), economia rurală și calitatea vieții 
(structura economiei rurale, dezvoltarea afacerilor și turismului, serviciile în spațiul rural) și 
dezvoltarea locală a unei analize din perspectiva punctelor forte și a punctelor slabe (SWOT). 

Strategia se bazează pe o abordare teritorială integrată prin asigurarea complementarității, 
consistenței și conformității cu alte fonduri comunitare și naționale, care este structurată pe baza 
unei ierarhii clare a obiectivelor, după cum urmează: 
 Obiective generale 
 Obiective strategice 
 Obiective specifice. 

Au fost formulate patru obiective generale, fiecăruia fiindu-i asociată câte o Axă prioritară: 
 Îmbunătățirea competitivității sectoarelor agricol și forestier (Axa I); 

 Îmbunătățirea mediului și a spațiului rural prin utilizarea durabilă a terenurilor agricole și 
forestiere (Axa II); 

 Îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale și diversificarea economiei rurale (Axa III); 

 Demararea și funcționarea inițiativelor de dezvoltare locală (Axa LEADER). 

SDL cuprinde o serie de măsuri menite să aducă îmbunătățiri în domeniile agricol, non-agricol și 
silvic. Strategia de dezvoltare locală a fost adaptată necesităților spațiului rural românesc prin 
desfășurarea unui amplu proces de consultare. Măsurile din SDL au fost preluate din Programul 
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Național de Dezvoltare Rurală și respectă legislația secundară a Comunității referitoare la 
prevenirea oricăror forme de discriminare bazate pe sex, rasă, origine etnică, convingeri 
religioase sau credințe, invaliditate, vârstă sau orientare sexuală. 

3.3. STRUCTURA AXEI I DIN SDL POARTA TRANSILVANIEI: 
DESCRIEREA MĂSURILOR ŞI A GRUPURILOR ŢINTĂ  

În cadrul SDL, au fost cuprinse măsuri din cadrul Axei I și III din PNDR 2007 - 2013. În cadrul 
Axei I „Îmbunătățirea competitivității sectoarelor agricol și forestier” din PNDR 2007 - 2013 sunt 
incluse măsurile: 
 111 „Formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe” 

 112 „Instalarea tinerilor fermieri” 

 121 „Modernizarea exploatațiilor agricole” 

 123 „Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere” 

 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență” 

 143 „Furnizarea de servicii de consiliere și consultanță pentru agricultori”. 

Ulterior, în urma celei de-a doua modificări a SDL a fost cuprinsă Măsura 125 „Îmbunătățirea și 
dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea și adaptarea agriculturii și silviculturii”. 

În urma aprobării SDL POARTA TRANSILVANIEI, s-a creat posibilitatea ca organizațiile publice 
sau private și reprezentanți ai societății civile din comunele Fildu de Jos, Cizer, Sîg, Almașu (Jud. 
Sălaj), Negreni, Ciucea (Jud. Cluj) și Bulz (Jud. Bihor) să aplice la sesiunile de selecție de 
proiecte care se organizează de ASOCIAȚIA GAL POARTA TRANSILVANIEI. 

Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) se adresează teritoriului GAL POARTA TRANSILVANIEI, 
cu o suprafață totală de 59.147 ha și o populație de 17.225 locuitori.  
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DESCRIEREA SUB-MĂSURILOR ŞI A GRUPURILOR ŢINTĂ ALE AXEI I DIN SDL 

Sub-măsura 411.111 – Formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe se 
adresează furnizorilor de formare profesională, informare și difuzare a cunoștințelor. 

Beneficiarii finali sunt persoane adulte care activează în domeniile agriculturii, silviculturii 
(inclusiv proprietari de pădure) și industriei agroalimentare. 

Sub-măsura 411.112 – Instalarea tinerilor fermieri, se adresează fermierilor care: 
a) Au vârsta sub 40 de ani și se instalează pentru prima dată în exploatațiile agricole ca și 

conducători (șefi) ai exploatației; 
b) Dețin sau se angajează să dobândească competențe și calificări profesionale în raport cu 

activitatea pe care urmează să o desfășoare; 
c) Prezintă un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activităților agricole din cadrul exploatației; 
d) Sunt membri ai unei familii de fermieri și au lucrat mai mult de 50% din timpul lor de lucru 

în cadrul fermei (nu neapărat în ferma familiei) cu cel puțin 12 luni înaintea instalării lor 
pe cont propriu. 

Sub-măsura 411.121 – Modernizarea exploatațiilor agricole se adresează persoanelor fizice 
autorizate, asociațiilor familiale autorizate și persoanelor juridice. Sunt exceptate de la sprijinul 
prin această măsură organizațiile de producători din sectorul legume și fructe pentru investiții 
sprijinite prin Pilonul I. Persoanele fizice neautorizate încă vor fi acceptate ca beneficiari 
potențiali dacă se angajează să se autorizeze până la data încheierii contractului de finanțare. 

Sub-măsura 411.125 – Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea și 
adaptarea agriculturii și silviculturii, se adresează: 

a) Organizațiilor / federațiilor de utilitate publică ale proprietarilor / deținătorilor de terenuri 
agricole, consiliile locale și asociațiile acestora, Administratorului fondului forestier al 
statului; 

b) Organizațiilor / federațiilor  de  utilitate  publică  ale  proprietarilor / deținătorilor  de terenuri 
agricole constituite în conformitate cu legislația în vigoare; 

c) Consiliilor locale și asociații ale acestora. 
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Sub-măsura 411.141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi - subzistență se adresează 
fermierilor pe exploatații de 2-8 UDE, persoanelor fizice și persoanelor fizice autorizate în vârstă 
de până la 62 de ani, care prezintă un Plan de afaceri pentru restructurarea exploatației agricole. 
Persoanele fizice neautorizate încă vor fi acceptate ca beneficiari potențiali dacă se 
angajează să se autorizeze până la data încheierii contractului de finanțare. 

Sub-măsura 411.143 Furnizarea de servicii de consiliere și consultanță pentru agricultori 
se adresează în mod direct furnizorilor de consiliere și consultanță respectiv entităților publice 
sau private, care îndeplinesc criteriile de calificare și de selecție. Beneficiarii finali ai acestui sprijin 
sunt fermierii, așa cum sunt definiți în subcapitolul 5.2. al PNDR. 

3.4. IMPLEMENTAREA SDL POARTA TRANSILVANIEI: FACTORII 
IMPLICAŢI ŞI CONTEXTUL INSTITUŢIONAL  

SDL POARTA TRANSILVANIEI reprezintă instrumentul de accesare a Axei IV din PNDR 2007-
2013 de către ASOCIAȚIA GAL POARTA TRANSILVANIEI. 

Asociația G A L  POARTA TRANSILVANIEI și-a asumat obligația de a crea un cadru statutar 
și administrativ pentru a garanta că angajamentele asumate vor fi respectate și vor fi protejate 
în mod eficient toate interesele financiare ale Comunității Europene. 

Implementarea SDL POARTA TRANSILVANIEI se realizează în următorul context instituțional: 
 ASOCIAȚIA GAL POARTA TRANSILVANIEI, formată din actorii publici, privați și de tip 

ONG din teritoriul GAL. Aceasta este responsabilă cu lansarea apelurilor de selecție, 
preluarea dosarelor cererilor de finanțare de la solicitanți, evaluarea dosarelor cererilor 
de finanțare, selectarea acestora și transmiterea la OJFIR a dosarelor cererilor de 
finanțate selectate; 

 AUTORITATEA DE MANAGEMENT (AM), reprezentată de Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale –  Direcția Generală Dezvoltare Rurală. Aceasta este responsabilă 
pentru implementarea și managementul PNDR (DGDR-AM PNDR), inclusiv AXA IV -  
LEADER. 
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 AGENȚIA DE PLĂȚI acreditată, reprezentată de Agenția de Plăți pentru Dezvoltare 

Rurală și Pescuit/Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – are în responsabilitatea 

sa funcția de plată. 

 ORGANISMUL DE CERTIFICARE, reprezentat de Autoritatea de Audit constituită pe 
lângă Curtea de Conturi a României – are în responsabilitate certificarea veridicității, 
integralității și acurateței conturilor Agențiilor de Plăți acreditate. 

3.5. FLUXUL DE IMPLEMENTARE A SDL POARTA TRANSILVANIEI 

Asociația GAL POARTA TRANSILVANIEI organizează sesiunile de depunere și stabilește 
alocările pe sesiune în cadrul măsurilor de investiții cuprinse în Axa I. Astfel, se începe un proces 
de informare a solicitanților din teritoriul GAL și de stabilire a cerințelor în vederea prezentării 
respectivelor proiecte prin intermediul Ghidului solicitantului specific pentru fiecare măsură. Acest 
proces de informare se realizează atât în mod direct cât și prin intermediul mass-mediei și a 
website-ului asociației, www.poartatransilvaniei.ro. Odată cu publicarea anunțului de deschidere 
a sesiunii se pot depune proiecte. 

Depunerea cererilor de finanțare se face la sediul Asociației GAL POARTA TRANSILVANIEI 
din loc. Negreni nr. 63, Comuna Negreni, Jud. Cluj. 

Ulterior are loc evaluarea cererilor de finanțare de către Asociația GAL POARTA 
TRANSILVANIEI în cadrul compartimentului tehnic și realizarea procesului de selecție. Selecția 
proiectelor se realizează la nivel local de către Comitetul de Selecție, organizat la nivelul 
asociației iar contractele pentru proiectele selectate se încheie la nivelul APDRP / AFIR. 

Cererile de finanțare selectate sunt transmise către OJPDRP / OJFIR CLUJ, BIHOR sau SĂLAJ, 
în funcție de amplasamentul investiției, instituții care reanalizează conformitatea și eligibilitatea 
proiectelor selectate la GAL. 

Pe măsura implementării proiectului, beneficiarul depune cererile de plata la structurile județene 
ale APDRP / AFIR. 
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Autorizarea plăților se realizează de la nivel de CRPDRP / CRFIR, ulterior plățile efectuându-se 
de către APDRP / AFIR la nivel central. După tot acest proces, APDRP / AFIR este responsabilă 
de procesul de monitorizare ex-post. 

3.6. PRINCIPALELE MODIFICĂRI ALE SDL POARTA TRANSILVANIEI 
REALIZATE ÎN PERIOADA DE IMPLEMENTARE  

După aprobarea SDL prin Decizia de autorizare 62366/18.12.2012 emisă de MADR, datorită 
schimbărilor sociale și economice existente și datorită unor nevoi noi detectate în teritoriul GAL 
POARTA TRANSILVANIEI, ASOCIAȚIA GAL ”POARTA TRANSILVANIEI” a inițiat patru  
modificări ale SDL, cu scopul de a se adapta cât mai bine conținutul acesteia la nevoile existente 
în teritoriul GAL.  

Aceste propuneri de modificare ale SDL au fost înaintate AM-PNDR spre aprobare și până în 
prezent au fost aprobate toate cele trei modificări conținutului SDL. 

În continuare, au fost analizate cele mai importante modificări aduse SDL-ului pe perioada de 
implementare și care au fost aprobate de către AM-PNDR. 

3.6.1. MODIFICĂRI ADUSE PRIN PRIMA MODIFICARE A SDL POARTA 

TRANSILVANIEI 

 Modificarea fișei măsurii 411.112 – ,,Instalarea tinerilor fermieri” în sensul majorării 
alocării financiare de la 120.000 de euro la 180.000 de euro. 

 Modificarea fișei măsurii 411.121 –  ,,Modernizarea exploatațiilor agricole” în sensul 
diminuării alocării financiare de la 490.000 de euro la 55.000 de euro, precum și 
diminuarea numărului de proiecte de la 10 la 4. 

 Modificarea fișei măsurii 411.123 – ,,Creșterea valorii adăugate a produselor 
agricole și forestiere” în sensul diminuării alocării financiare de la 250.000 de euro la 
30.000 de euro, precum și diminuarea numărului de proiecte de la 7 la 2. 

 Modificarea fișei măsurii 411.141 – ,,Instalarea tinerilor fermieri” în sensul diminuării 
alocării financiare de la 60.000 de euro la 36.000 de euro. 
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 Modificarea fișei măsurii 411.313 – ,,Încurajarea activităților turistice” în sensul 
majorării alocării financiare de la 480.000 de euro la 770.000 de euro și diminuării 
numărului de proiecte de la 15 la 10. 

 Modificarea fișei măsurii 411.322 – ,,Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea 
serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a 
moștenirii rurale” în sensul majorării alocării financiare inițiale de la 585.000 de euro la 
914.000 de euro. 

 Modificarea fișei măsurii 421 – ,,Implementarea proiectelor de cooperare” în sensul 
diminuării numărului de proiecte de la 2 la 1. 

 Modificarea parțială a Părții a VIII- a din PDL – ,,Acțiuni de cooperare și funcționare 
în cadrul Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală” în sensul renunțării la proiectul de 
cooperare transnațional și a schimbării intenției de cooperare pentru proiectul inter-
teritorial. 

3.6.2. MODIFICĂRI ADUSE PRIN A DOUA MODIFICARE A SDL POARTA 

TRANSILVANIEI 

 Modificarea fișei măsurii 411.111 – ,,Formare profesională (training), informare și 
difuzare de cunoștințe” în sensul diminuară alocării financiare de la 14.700 de euro la 
14.642,52 de euro, cu suma de  57,48 euro, pentru realocare în cadrul sub-măsurii 125 
a (nou introdusă); 

 Modificarea fișei măsurii 411.112 – ,,Instalarea tinerilor fermieri” prin majorarea 
alocării financiare de la 180.000 de euro la 212.000 de euro, cu suma de  32.000 euro și 
majorarea numărului de proiecte finanțate de la 6 la 8. 

 Modificarea fișei măsurii 411.121 – ,,Modernizarea exploatațiilor agricole” prin 
diminuarea alocării financiare de la 55.000 de euro la 31.251 de euro și diminuarea 
numărului de proiecte de la 4 la 3 și realocarea sumei de 23.749 euro către măsura 125, 
sub-măsura 125a. 
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 Renunțarea la măsura 411.123 – ,,Creșterea valorii adăugate a produselor agricole 
și forestiere” și realocarea întregii sume către măsura 411.112 – ,,Instalarea tinerilor 
fermieri”, respectiv 30.000 de euro. 

 Introducerea în Strategia de Dezvoltare Locală și în Planul Financiar a sub-măsurii 
125 a – ,,Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea și 
adaptarea agriculturii”, precum și aprobarea fișei sub-măsurii 125 a cu o alocare 
financiară totală de 116.533,48 euro și cu estimarea depunerii unui proiect pe măsură. 

 Modificarea fișei măsurii 411.141 – ,,Sprijinirea fermelor agricole de semi-
subzistență” prin diminuarea alocării financiare de la 36.000 de euro la 31.500 de euro 
și diminuarea numărului de proiecte de la 8 la 7. 

 Modificarea fișei măsurii 411.312 – ,,Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de 
microîntreprinderi” prin diminuarea alocării financiare de la 520.000 de euro la 519.893 
de euro și diminuarea numărului de proiecte de la 16 la 12. 

 Modificarea fișei măsurii 411.313 – ,,Încurajarea activităților turistice” prin 
diminuarea alocării financiare de la 770.000 de euro la 679.880 de euro și realocarea 
sumei de 90.120 euro către sub-măsura 125a; 

 Modificarea fișei măsurii 411.322 – ,,Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea 
serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a 
moștenirii rurale” prin majorarea numărului de proiecte de la 13 la 14 
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IV. BILANŢUL IMPLEMENTĂRII AXEI I DIN SDL 
POARTA TRANSILVANIEI: PREVIZIUNI, REALIZĂRI 
ŞI REZULTATE 

4.1. EVALUAREA SUB-MĂSURII 411 DIN PERSPECTIVA PONDERII 
ACESTEIA ÎN CADRUL SDL  

La efectuarea acestei analize s-a luat în considerare faptul că implementarea SDL nu  a început  
în mod practic decât în luna iunie 2013, lună în care a fost organizată și prima sesiune pentru 
măsurile din cadrul Axei I (sub-măsura 411). 

Acest fapt se datorează în principal întârzierii cu care a fost semnat contractul de finanțare pentru 
implementarea strategiei de dezvoltare locală, respectiv 04.04.2013. 

Gradul de execuție financiară al sub-măsurii 411 este unul mediu, reprezentând un procent de 
34,67% respectiv suma de 144.021 de euro din valoarea totală a contractelor de finanțare 
semnate pe Axa I, 415.369 de euro.  

Cel mai mare grad de execuție financiară este realizat pe Măsura 112, care înregistrează un grad 
de execuție de 60%, Măsura 121 cu un grad de execuție de 42%, urmată de Măsura 141 cu un 
grad de execuție de 33%. Măsurile 111, 143 au un grad de execuție de 0%. Măsura 125 a fost 
deschisă în Iulie 2014, fiind depus un proiect, însă până la data curentă, nu a fost efectuată nici 
o plată. 

 

 

  

 

 

 

 

FIGURA 1: RAPORTUL ÎNTRE VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE ŞI CHELTUIELILE EFECTIV RAMBURSATE 
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Ponderea măsurilor în cadrul Programului 

Sub-măsura 411 (Axa I) reprezintă 16% din alocarea financiară totală a SDL POARTA 
TRANSILVANIEI. Conform datelor de monitorizare disponibile până la data elaborării studiului, 
au fost semnate 21 contracte/decizii de finanțare într-un procent de 100% din totalul alocării 
financiare a SDL în ceea ce privește Sub-măsura 411 (Axa I). 

  

 

 

 

 

 

FIGURA 2: PONDEREA MĂSURII 411 ÎN TOTAL BUGET SDL 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3: NR. ȘI VALOAREA PROIECTELOR (EURO) PRIN SDL POARTA TRANSILVANIEI 
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SITUAȚIA PROIECTELOR  PE AXA I LA GAL POARTA TRANSILVANIEI 

În ceea ce privește alocarea financiară pentru fiecare măsură, se poate concluziona că măsura 
cu cea mai mare pondere în cadrul axei 1 este măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri”,  ceea 
ce se traduce într-un procent de 8,84% din alocarea totală a SDL POARTA TRANSILVANIEI și 
un 55,34 % din totalul alocat sub-măsurii 411 (Axei 1). 

Din punct de vedere al contractelor/deciziilor de finanțare încheiate în cadrul sub-măsurii 411 
(Axei 1), cea mai mare pondere o are măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” cu 8 contracte de 
finanțare, urmată de Măsura 141 ”Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență” cu 7 decizii 
de finanțare. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4: NR. PROIECTELOR CONTRACTATE PE AXA I 

 

 

 

 

  

 

 

FIGURA 5: PONDEREA MĂSURILOR DIN AXA I ÎN TOTAL AXA I 
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Analizând alocarea financiară a măsurilor din cadrul axei 1, se poate observa că măsura cu cea 
mai mică pondere financiară în cadrul axei 1 este sub-măsura 411.111 „Formare profesională, 
informare și difuzare de cunoștințe”. 

Contribuția sub-măsurii 411.141 la îndeplinirea obiectivelor PNDR este minimă deoarece are o 
pondere redusă, iar celelalte măsuri din cadrul axei 1 au o pondere și mai scăzută luând în 
considerare nivelul redus de contracte. 

4.2. BILANŢUL REALIZĂRILOR ŞI REZULTATELOR: EFICACITATEA ŞI 
EFICIENŢA MĂSURILOR DIN CADRUL AXEI I 

Evaluarea eficacității implementării sub-măsurii 411 (Axei I) din SDL POARTA TRANSILVANIEI 
la 19.12.2014, s-a realizat în funcție de valorile programate pentru întreaga perioadă 2007-2013.  

Datele actuale referitoare la proiectele finalizate (indicatori de rezultat) sunt cele disponibile la 19 
decembrie 2014, iar indicatorii privind contractele semnate sunt actualizate la 19 decembrie 
2014, astfel eficacitatea măsurilor se analizează în funcție de comportamentul acestora față de 
valoarea stabilită pentru întreaga perioadă de programare. 

Analiza indicatorilor existenți conduce la formularea următoarele concluzii: 

Măsura 112: Gradul de eficacitate este mediu, în ciuda faptului că a fost lansată doar în iunie 
2013. Au beneficiat de sprijin 8 tineri agricultori, din care 5 sunt femei. Trebuie remarcat numărul 
important de femei care reușesc să se instaleze prin aceasta măsură. 

În ceea ce privește dimensiunea exploatațiilor, din cei 8 beneficiari, 1 beneficiar este fermier de 
semi-subzistență, având o exploatație agricolă cu dimensiunea mai mică de 8 UDE. 

Măsura 121: Deși măsura 121 s-a lansat în iunie 2013 gradul de eficacitate este mare, fiind 
contractate 3 proiecte din 3 depuse. Totuși măsura nu prezintă un impact foarte mare la nivelul 
teritoriului, având în vedere numărul mic al beneficiarilor și valoarea mică a proiectelor. 

Măsura 125: Eficacitatea acestei măsuri este nulă. Prima sesiune a avut loc în Iulie 2014 și s-a 
prezentat 1 proiect, aflat la momentul actual în faza de implementare. 
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Măsura 141: Măsura este ineficientă având în vedere numărul total de fermieri sprijiniți și, 
proporțional măsura este eficientă în ceea ce privește fermele de semi-subzistență conduse de 
femei, tineri și cele situate în zone defavorizate. După cum a fost menționat anterior, rezultatele 
sunt condiționate de faptul că analiza s-a raportat la obiectivele stabilite a fi atinse după 
implementare strategiei, dar în realitate perioada care a făcut obiectul evaluării este de doar doi 
ani. 

În linii mari, în cadrul măsurilor deschise până în luna noiembrie 2014 se pot defini câteva grupuri 
principale: 
 Grupuri care afectează structurile agricole: 141, 112, cu impact financiar scăzut și 

diferite grade de repercusiune. 
 Măsură care afectează îmbunătățirea proceselor de producție și de procesare: 121 cu 

un impact financiar ridicat asupra bugetului și un grad de repercusiune mediu-scăzut. 
 Grupuri de măsuri transversale: 111 și 143 cu un grad de implementare nul. 

Gradul scăzut de execuție financiară este un indicator al unui stadiu intermediar de implementare 
a măsurilor din Axa 1. Conform datelor de  monitorizare și verificare oferite de către ASOCIAȚIA 
GAL POARTA TRANSILVANIEI, la data de 19.12.2014 s-au finalizat 2 proiecte în cadrul măsurii 
121. Este vorba despre un număr redus de proiecte, ceea ce explică, parțial,  gradul scăzut de 
execuție financiară înregistrat. 

Implementarea măsurilor 111 și 143 ar putea crește gradul de implementare al celorlalte măsuri 
din cadrul axei 1, mai ales în acele ferme de dimensiuni reduse cu o capacitate mai mică de a 
răspunde cerințelor impuse prin condițiile de eligibilitate a acestora. Un exemplu elocvent îl 
reprezintă planurile de afaceri, proiectele de îmbunătățire tehnică, proiectele de diversificare și 
pregătirea dosarelor de solicitare a finanțării. 

4.3. STUDIILE DE CAZ REALIZATE  

Studiile de caz realizate reflectă modalitatea în care aspectele teoretico-metodologice ale 
managementului științific interacționează cu aspectele concrete, pragmatice ale unui caz concret. 
Tipul studiilor de caz realizate este acela de studiu individual, care pune accentul pe beneficiar 
și se focalizează pe diagnosticul studiului de caz și pe factorii de influență conjuncturali, percepții, 
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atitudini. Obiectivul studiilor de caz este acela de  a identifica situația inițială, factorii determinanți, 
procesele, experiențele care pot conduce la transferabilitatea experienței beneficiarului SDL GAL 
POARTA TRANSILVANIEI. 

La baza studiilor de caz au stat: interviul adresat beneficiarului/responsabilului legal, informațiile 
de monitorizare furnizate  de  Asociația GAL POARTA TRANSILVANIEI  (dosar  de  finanțare,  
tabele  de  monitorizare  MADR  și  APDRP)  precum  și informațiile postate pe website-ul oficial 
al Asociației. 

Au fost realizate un număr de 21 de studii de caz, reprezentând beneficiarii Axei I din SDL 
POARTA TRANSILVANIEI, astfel: 

N
R.

 C
RT

 

MĂSURA BENEFICIAR ADRESA TITLU PROIECT 

AJUTOR 
PUBLIC 

NERAMBURS
ABIL (EURO) 

1 411.111 
 

ASOCIAŢIA 
"AGROM-RO" 
C.U.I. 11751348 
Încheiere 469/1999 

Pensiunea 
Carpathia –  
Sat Remeţi,  
Comuna Bulz, 
Judeţul Bihor. 

FORMARE PROFESIONALĂ, 
INFORMARE şi DIFUZARE DE 
CUNOŞTINŢE PENTRU 
PERSOANE DIN TERITORIUL 
GAL POARTA TRANSILVANIEI 

14,642  
EURO 

2 411.112 ANTON G. ANDREI 
PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ 
C.U.I. 32909140 
F31 /199 /2014 

Sat Cutiș, nr. 21, 
Comuna Almaşu, 
Județul Sălaj. 

ÎNFIINŢAREA UNEI 
EXPLOATAŢII APICOLE ÎN 
COMUNA ALMAŞU, SAT 
CUTIŞ, JUDEŢUL SĂLAJ 

20,000 
EURO 

3 411.112 BONŢE A. ADINA 
ANDREA PERSOANĂ 
FIZICĂ AUTORIZATĂ 
C.U.I. 32990070 
F31/252/2014 

Sat Sârbi, nr. 70, 
Comuna Sîg, 
Judeţul Sălaj. 
 

INSTALAREA TINEREI 
FERMIERE BONŢE ADINA-
ANDREA ÎN LOC.  SÎRBI, 
COMUNA SÎG, JUD. SĂLAJ 

20,000 
EURO 

4 411.112 OPREA ANCUŢA 
VALERIA PERSOANĂ 
FIZICĂ AUTORIZATĂ 
C.U.I. 32985082 
F31 /248 /2014 

Sat Tusa, nr. 6, 
Comuna Sîg,  
Judeţul Sălaj. 

INSTALAREA TINEREI 
FERMIERE OPREA ANCUŢA – 
VALERIA  ÎN LOC. TUSA, 
COMUNA SÎG, JUD. SĂLAJ 

20,000 
EURO 

5 411.112 TODA MARIA VIORICA 
PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ 
C.U.I. 32858569 
F05 /391 /2014 

Sat Remeți, nr. 256B,  
Comuna Bulz,  
Județul Bihor. 

INSTALAREA TINEREI 
FERMIERE TODA MARIA-
VIORICA  ÎN LOCALITATEA 
REMEŢI, COMUNA BULZ, 
JUDEŢUL BIHOR 

36,000 
EURO 

6 411.112 TODA ANCA 
ALEXANDRA PERSOANĂ 
FIZICĂ AUTORIZATĂ 
C.U.I. 32880817 
F05 /423 /2014 

Sat Remeţi, 
Comuna Bulz,  
Județul Bihor. 

INSTALAREA TINEREI 
FERMIERE TODA ANCA 
ALEXANDRA  ÎN 
LOCALITATEA REMETI, 
COMUNA BULZ,  
JUDEŢUL BIHOR 

28,000 
EURO 
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7 411.112 COSTE MARIUS 
CLAUDIU PERSOANĂ 
FIZICĂ AUTORIZA 
C.U.I. 33468068 
F05 /1259 /2014 

Sat Remeţi, nr. 190, 
Comuna Bulz,  
Județul Bihor. 

INSTALAREA TÂNĂRULUI 
FERMIER COSTE MARIUS 
CLAUDIU  ÎN LOCALITATEA 
REMEŢI, COMUNA BULZ, 
JUDEŢUL BIHOR 

16,000 
EURO 

8 411.112 ALB TUDOREL NICOLAE 
PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ 
C.U.I. 33429662 
F12 /1393 /2014 

Sat Bucea, nr. 125 
Comuna Negreni, 
Județul Cluj. 

INSTALAREA TÂNĂRULUI 
FERMIER ALB TUDOREL-
NICOLAE, ŞEF DE 
EXPLOATAŢIE  ÎN FERMA 
ZOOTEHNICĂ DIN COMUNA 
NEGRENI, JUDEȚUL CLUJ 

40,000 
EURO 

9 411.112 VLAŞIN IOANA MARIA 
– MAIA PERSOANĂ 
FIZICĂ AUTORIZATĂ 
C.U.I. 33736217 
F05 /1644 /2014 

Sat Remeţi, nr. 264, 
Comuna Bulz,  
Județul Bihor. 

INSTALAREA TINEREI 
FERMIERE VLAŞIN IOANA 
MARIA  ÎN LOCALITATEA 
REMEŢI, COMUNA BULZ, 
JUDEŢUL BIHOR 

32,000 
EURO 

10 411.121 POP M. FLORICA 
PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ 
C.U.I. 31840377 
F31 /615 /2013 

Sat Cizer, nr. 652, 
Comuna Cizer, 
Judeţul Sălaj. 

ACHIZIŢIE UTILAJE 
AGRICOLE DE CĂTRE POP 
M. FLORICA PERSOANĂ 
FIZICĂ AUTORIZATĂ 

6,339 
EURO 

11 411.121 FĂRCAŞ FLAVIA-
ANDREA 
ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ 
C.U.I. 28950795 
F31 /850 /2011 

Sat Cizer, nr. 288, 
Comuna Cizer, 
Judeţul Sălaj. 

SERĂ DE LEGUME  ÎN 
COMUNA CIZER 

18,000 
EURO 

12 411.121 BARBUŞ FLORICA 
MARIA PERSOANĂ 
FIZICĂ AUTORIZATĂ 
C.U.I. 31795144 
F31 /512 /2013 

Sat Cizer, nr. 134, 
Comuna Cizer, 
Judeţul Sălaj. 

ACHIZIŢIE UTILAJE 
AGRICOLE DE CĂTRE 
BARBUŞ FLORICA MARIA 
PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ 

6,912 
EURO 

13 411.125 COMUNA  
FILDU DE JOS 
C.U.I. 4637627 

Comuna Fildu de 
Jos, Judeţul Sălaj. 

REABILITARE DRUM DE 
EXPLOATAŢIE AGRICOLĂ 
”CARNUNAR”  ÎN 
COMUNA FILDU DE JOS, 
JUDEŢUL SĂLAJ 

111,276 
EURO 

14 411.141 LAZĂR FLAVIUS IOAN 
PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ 
C.U.I. 32465187 
F31 /1069 /2013 

Sat Sîg, nr 180, 
Comuna Sîg, 
Judeţul Sălaj. 

FERMĂ DE SEMI-SUBZISTENŢĂ  
A PF LAZĂR FLAVIUS – IOAN, 
COMUNA SÎG, 
JUDEŢUL SĂLAJ 

4,500 
EURO 

15 411.141 BONŢEA FELICIA 
MARIANA PERSOANĂ 
FIZICĂ AUTORIZATĂ 
C.U.I. 32601963 
F31 /1161 /2013 

Sat Mal, nr. 86, 
Comuna Sîg, 
Judeţul Sălaj. 

FERMĂ DE SEMI-SUBZISTENŢĂ  
A PF BONŢEA FELICIA – 
MARIANA, COMUNA SÎG, 
JUDEŢUL SĂLAJ 

4,500 
EURO 

16 411.141 NEAGA SORIN VASILE 
PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ 
C.U.I. 32585841 
F31 /1155 /2013 

Sat Fizeş, nr. 81, 
Comuna Sîg, 
Judeţul Sălaj. 

FERMĂ DE SEMI-SUBZISTENŢĂ  
A PF NEAGA SORIN VASILE, 
COMUNA SÎG,  
JUDEŢUL SĂLAJ 

4,500 
EURO 

17 411.141 ŢURCAŞ DORIN 
CIPRIAN PERSOANĂ 
FIZICĂ AUTORIZATĂ 
C.U.I. 32454960 
F31 /1056 /2013 

Comuna Fildu de 
Jos, Judeţul Sălaj. 

FERMĂ DE SEMI-SUBZISTENŢĂ    
A PF TURCAŞ DORIN-
CIPRIAN, COMUNA FILDU DE 
JOS, JUDEŢUL SĂLAJ 

4,500 
EURO 
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18 411.141 BREJE SIMONA MARIA 
PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ 
C.U.I. 32534945 
F31 /1125 /2013 

Sat Cizer, nr. 898, 
Comuna Cizer, 
Judeţul Sălaj. 

FERMĂ DE SEMI-SUBZISTENŢĂ  
A PF BREJE SIMONA MARIA, 
COMUNA SÎG,  
JUDEŢUL SĂLAJ 

4,500 
EURO 

19 411.141 CRISTEA COSMINA 
DENISA PERSOANĂ 
FIZICĂ AUTORIZATĂ 
C.U.I. 32486201 
F12 /2348 /2013 

Sat Negreni, nr. 347,  
Comuna Negreni, 
Judeţul Cluj. 

FERMĂ DE SEMI-SUBZISTENŢĂ  
A PF CRISTEA COSMINA 
DENISA, COMUNA NEGRENI, 
JUDEŢUL CLUJ 

4,500 
EURO 

20 411.141 CRIŞAN ŞTEFAN 
CLAUDIU PERSOANĂ 
FIZICĂ AUTORIZATĂ 
C.U.I. 32491160 
F12 /2351 /2013 

Sat Fildu de Jos, 
Comuna Fildu de 
Jos, Judeţul Sălaj. 

FERMĂ DE SEMI-SUBZISTENŢĂ  
A PF CRIŞAN  ŞTEFAN  
CLAUDIU, COMUNA FILDU 
DE JOS, JUDEŢUL SĂLAJ 

4,500 
EURO 

21 411.143 RARES CONSULTING 
GROUP SRL 
C.U.I. RO25021378 
J31/51/2009 

Teritoriul GAL – 
Poarta 
Transilvaniei 

CONSILIERE și 
CONSULTANŢĂ PENTRU 
AGRICULTORII DIN 
MICROREGIUNEA GAL 
POARTA TRANSILVANIEI 

14,700 
EURO 

TABEL 1: BENEFICIARII AXEI I DIN SDL POARTA TRANSILVANIEI 
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PROIECTE CONTRACTATE PRIN SUB-MĂSURA 411.111 
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ASOCIATIA "AGROM-RO" – FORMARE PROFESIONALA, INFORMARE și DIFUZARE DE 
CUNOSTINȚE PENTRU PERSOANE DIN TERITORIUL GAL POARTA TRANSILVANIEI 

Obiectivul proiectului se va concretiza prin furnizarea a 2 (două) cursuri de formare profesională 
adresate persoanelor care sunt angrenate în administrarea micilor fermei, în domeniul agriculturii 
și dezvoltării rurale, tinerilor fermieri cu vârsta sub 40 ani, persoanelor care au un proiect de 
investiții sau celor care sunt membrii ai grupurilor de producători locali, respectând criteriile de 
selecție și eligibilitate aferente Măsurii 111. 

În plus, pe lângă sesiunile de formare profesională, un alt obiectiv important al proiectului este 
de a furniza 2 sesiuni de informare și conștientizare a persoanelor din grupul țintă în ceea ce 
privește: 

 Problemele generale de mediu în sectoarele agricol, forestier și al industriei alimentare 
în scopul îmbunătățirii protecției mediului, respectarea condițiilor de eco-condiționalitate 
și a Standardelor Pieței Agricole Comune. 

 Informarea asupra măsurilor din Programul PNDR și Politica Agricolă Comună și a 
modurilor de aplicare a măsurilor de dezvoltare rurală în corelare cu strategia de 
dezvoltare a domeniilor agricol și forestier. 

Obiectivele proiectului se înscriu în obiectivul general al Măsurii 111: Îmbunătățirea 
competitivității sectoarelor agricol, silvic și alimentar, utilizarea durabilă a terenurilor agricole și 
protecția mediului, prin acțiuni de formare, informare și difuzare de cunoștințe inovative adresate 
persoanelor adulte care activează în sectoarele menționate. 

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă creșterea numărului de fermieri care sunt pregătiți 
în teme specifice conducerii unei agriculturi competitive prin măsuri de formare profesională, 
informare și difuzare de cunoștințe în domeniile specifice de activitate, dar și cu privire la politicile 
europene în domeniu (Politica Agricolă Comună), la programele de finanțare naționale (PNDR) 
și la standardele de calitate în dezvoltarea durabilă a exploatațiilor agricole și forestiere. 
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PROIECTE CONTRACTATE PRIN SUB-MĂSURA 411.112 
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ANTON G. ANDREI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ – „ÎNFIINȚAREA UNEI EXPLOATAȚII 
APICOLE ÎN COMUNA ALMAȘU, SAT CUTIȘ, JUDEȚUL SĂLAJ” 

Beneficiarul ANTON G. ANDREI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ deține o exploatație agricolă 
cu profil apicol în localitatea Cutiș, Comuna Almașu, Județul Sălaj. 

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă creșterea numărului de familii de albine de la 158 
familii de albine deținute la data depunerii cererii de finanțare la GAL, la 211 familii de albine. 

Pentru realizarea obiectivului, o parte din ajutorul financiar nerambursabil va fi utilizat pentru a 
se achiziționa 120 lăzi pentru albine, în valoare de 27.000 lei. Modernizarea activității în cadrul 
gospodăriei și creșterea producției începute, va duce la creșterea oportunităților precum și la 
mărirea eficienței economice în gospodărie. 

La data depunerii cererii de finanțare beneficiarul comercializa o cantitate de 1,5 tone miere de 
albine. Urmare a accesării sub-măsurii 411.112 și a încasării primei tranșe din sprijinul financiar 
nerambursabil, solicitantul estimează că va comercializa cca 2,2 tone miere de albine. 

Valoarea nerambursabilă a proiectului este de 20.000 Euro.  

La momentul actual, proiectul se află în curs de implementare, fiind depusă și decontată cererea 
de plată tranșa I, în sumă de 12.000 euro. 
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BONȚE A. ADINA ANDREA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ – „INSTALAREA TINEREI 
FERMIERE BONȚE ADINA-ANDREA ÎN LOC. SÎRBI, COMUNA SÎG, JUD. SĂLAJ” 

BONȚE ADINA-ANDREA a desfășurat în ultimii ani activitate în agricultură, în cadrul fermei 
părinților, dobândind astfel experiența și deprinderile necesare gestionării optime a exploatației 
agricole preluate. În vederea instalării ca tânără fermieră pentru accesarea sub-măsurii 411.112 
“Instalarea tinerilor fermieri”, BONȚE ADINA-ANDREA a preluat integral ferma bunicului, 
BONȚE TEODOR prin preluarea întregului efectiv de animale, constând în: 2 bovine sub 1 an, 
2 bovine sub 2 an i- femele, 4 vaci de lapte, 2 scroafe pentru reproducție, 3 porcine - alte porcine 
și 20 cap. găini ouătoare.  

Obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea exploatației agricole  „PF BONȚE ADINA-
ANDREA”. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
 Creșterea dimensiunii fermei cu peste 4 UDE până în anul 3; 
 Dotarea fermei cu utilaje performante. 

Creșterea dimensiunii fermei cu peste 4 UDE până în anul 3 va fi asigurată pe segmentul 
vegetal prin cultivarea unor plante cu valoarea economică ridicată (cartofi), iar pe segmentul 
zootehnic prin creșterea numărului de porcine. 

Investițiile propuse au fost stabilite în funcție de necesitățile din cadrul fermei “PF BONȚE ADINA-
ANDREA”. Prin realizarea acestor investiții, vor putea fi obținute produse de sortimente diferite, 
de o calitate corespunzătoare cu normele europene în vigoare. Prin proiect s-au achiziționat 
următoarele utilaje agricole: Mașină de recoltat cartofi (1 buc) – 24.140 lei, Greblă după tractor 
(1 buc) – 3.950 lei. 

Valoarea nerambursabilă a proiectului este de 16.000 Euro.  

La momentul actual, proiectul se află în curs de implementare, fiind depusă și decontată cererea 
de plată tranșa I, în sumă de 9.600 euro. 

 

NOIEMBRIE - DECEMBRIE 2014 35 
 



Studiu al zonei privind impactul implementării Axei I din Strategia de Dezvoltare Locală a 
Teritoriului GAL POARTA TRANSILVANIEI 

 
 

  

NOIEMBRIE - DECEMBRIE 2014 36 
 



Studiu al zonei privind impactul implementării Axei I din Strategia de Dezvoltare Locală a 
Teritoriului GAL POARTA TRANSILVANIEI 

 
 

 

OPREA ANCUȚA VALERIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ – „INSTALAREA TINEREI 
FERMIERE OPREA ANCUTA – VALERIA  ÎN LOC. TUSA, COMUNA SÎG, JUD. SĂLAJ” 

Solicitanta OPREA ANCUȚA-VALERIA a desfășurat în ultimii ani activitate în agricultură, în 
cadrul fermei părinților, dobândind astfel experiența și deprinderile necesare gestionării optime 
a exploatației agricole preluate. În vederea instalării că tânără fermieră pentru accesarea 
Măsurii 112 “Instalarea tinerilor fermieri” din PNDR 2007-2013, OPREA ANCUȚA-VALERIA a 
preluat integral ferma bunicului, OPREA TEODOR prin preluarea întregului efectiv de animale, 
constând în: 2 bovine sub 1 an, 4 vaci de lapte, 2 scroafe pentru reproducție, 4 porcine-alte 
porcine și 20 cap. găini ouătoare.  

Obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea exploatației agricole „OPREA ANCUȚA 
VALERIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ”. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
 Creșterea dimensiunii fermei cu peste 4 UDE până în anul 3; 
 Diversificarea structurii fermei până în anul 3. 

Creșterea dimensiunii fermei cu peste 4 UDE până în anul 3 va fi asigurată pe segmentul 
vegetal prin cultivarea unor plante cu valoarea economică ridicată (cartofi), iar pe segmentul 
zootehnic prin creșterea numărului de porcine și diversificarea speciilor existente în cadrul fermei 
prin achiziționarea de ovine și caprine. 

Investițiile propuse au fost stabilite în funcție de necesitățile din cadrul fermei “PF OPREA 
ANCUȚA-VALERIA”. Prin realizarea acestor investiții, vor putea fi obținute produse de  
sortimente diferite, de o calitate corespunzătoare cu normele europene în vigoare. Prin proiect 
s-au achiziționat următoarele utilaje agricole: Mașină de recoltat cartofi (1 buc) – 24.140 lei, 
Greblă după tractor (1 buc) – 3.950 lei. 

Valoarea nerambursabilă a proiectului este de 16.000 Euro.  

La momentul actual, proiectul se află în curs de implementare, fiind depusă și decontată cererea 
de plată tranșa I, în sumă de 9.600 euro. 
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TODA MARIA VIORICA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ – „INSTALAREA TINEREI 
FERMIERE TODA MARIA-VIORICA  ÎN LOCALITATEA REMETI, COMUNA BULZ, JUDEȚUL 
BIHOR” 

În vederea instalării ca tânără fermieră și a accesării sub-măsurii 411.112, Toda Anca Maria a 
preluat integral exploatația agricolă a cedentului Potra Radu Gheorghe, constând în 222 ovine. 

La data depunerii cererii de finanțare, exploatația agricolă înființată avea o dimensiune 
economică de 17,874 UDE, fiind formată din  0,85 ha teren și 222 ovine. Prin accesarea fondurilor 
nerambursabile prin sub-măsura 411.112, exploatația agricolă va atinge dimensiunea economică 
de 22,192 UDE. 

Obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea exploatației agricole „TODA MARIA VIORICA 
PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ”. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
 Creșterea dimensiunii fermei cu peste 4 UDE până în anul 3; 
 Diversificarea structurii fermei până în anul 3. 

Prin proiect, se dorește achiziționarea a 3 ha de teren din categoria de folosință fânețe, cu o 
valoare estimată de 54.000 lei. 

Valoarea nerambursabilă a proiectului este de 36.000 Euro.  

La momentul actual, proiectul se află în curs de implementare, fiind depusă și decontată cererea 
de plată tranșa I, în sumă de 21.600 euro. 
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TODA ANCA ALEXANDRA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ – „INSTALAREA TINEREI 
FERMIERE TODA ANCA ALEXANDRA  ÎN LOCALITATEA REMEȚI, COMUNA BULZ, 
JUDEȚUL BIHOR” 

Prin proiect, se dorește achiziționarea a 3 ha de teren din categoria de folosință fânețe, cu o 
valoare estimată de 55.000 lei. 

Exploatația agricolă a beneficiarei TODA ANCA ALEXANDRA PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ este formată din 1 ha teren agricol și 162 ovine. 

Obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea exploatației agricole „TODA ANCA 
ALEXANDRA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ”. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
 Creșterea dimensiunii fermei cu peste 4 UDE până în anul 3; 
 Diversificarea structurii fermei până în anul 3. 

Creșterea dimensiunii exploatației agricole cu peste 4 UDE se va realiza pe segmentul zootehnic, 
prin creșterea numărului ovinelor de la 162 capete în anul 0 la 271 capete în anul 3. 

Valoarea nerambursabilă a proiectului este de 28.000 Euro.  

La momentul actual, proiectul se află în curs de implementare, fiind depusă și decontată cererea 
de plată tranșa I, în sumă de 16.800 euro. 
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COSTE MARIUS CLAUDIU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ – „INSTALAREA TANARULUI 
FERMIER COSTE MARIUS CLAUDIU ÎN LOCALITATEA REMEȚI, COMUNA BULZ, 
JUDEȚUL BIHOR” 

Beneficiarul sub-măsurii 411.112 și-a început activitatea agricolă în anul 2014, de la vârsta de 
27 ani, în domeniul creșterii porcilor pentru îngrășat și în domeniul legumicol. 

La data de 17.04.2014 se instalează prima dată ca tânăr fermier, preluând o exploatație 
zootehnică de 30 porcine și 3,25 ha teren agricol. 

Prin sprijinul financiar nerambursabil obținut, beneficiarul COSTE MARIUS CLAUDIU își propune 
să realizeze următoarele obiective: 
 Modernizarea fermei prin achiziționarea unei motocoase mecanice 
 Achiziționarea unui motocultor cu diverse accesorii 

Prin acest proiect de investiții, solicitantul își propune în prima fază achiziționarea unei 
motocoase mecanice cu lama sau tambur rotativ. Această investiției va ușura munca în cadrul 
fermei deoarece va facilita procesul de colectare a furajelor și a fânului necesar întreținerii 
cotețelor pentru animale.  

Următoarea etapă de dezvoltare o presupune achiziționarea unui motocultor. Acest utilaj va fi util 
la cultivarea legumelor și a plantelor de nutreț, necesare animalelor. În funcție de accesoriile cu 
care va fi prevăzut, acesta va fi util pentru săparea, afânarea, cultivarea și recoltarea culturilor. 
Cu ajutorul acestor utilaje, o mare parte din activitățile desfășurate în cadrul fermei se vor realiza 
în regie proprie, scăzând costurile de producție. 

Valoarea nerambursabilă a proiectului este de 16.000 Euro.  

La momentul actual, proiectul se află în curs de implementare, fiind depusă și decontată cererea 
de plată tranșa I, în sumă de 9.600 euro. 
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ALB TUDOREL NICOLAE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ – „INSTALAREA TANARULUI 
FERMIER ALB TUDOREL-NICOLEA, SEF DE EXPLOATATIE  ÎN FERMA ZOOTEHNICA DIN 
COMUNA NEGRENI, JUDEȚUL CLUJ” 

Beneficiarul Alb Tudorel-Nicolae își desfășoară activitatea agricolă în Comuna Negreni, sat 
Bucea, Jud. Cluj, comună aflată în Lista Unităților Administrativ-Teritoriale incluse în Zona 
Montană Defavorizată. 

Beneficiarul și-a înființat propria fermă zootehnică, care se bazează pe creșterea iepurilor, 
deținând la data depunerii cererii de finanțare un număr de 800 cap. iepuri. 

În urma implementării proiectului finanțat prin Măsura 112, restructurarea exploatației agricole se 
va face prin achiziționarea a 1,05 ha teren arabil, care se va cultiva cu legume în câmp, și 
menținerea efectivului de animale ceea ce va duce la creșterea dimensiunii exploatației agricole 
cu peste 4 UDE.  

Animalele vor fi furajate cu produse naturale provenite de la furnizori acreditați cât și din producția 
proprie, produsele fiind de o calitate superioară. 

Valorificarea producției din sectorul zootehnic, destinată comercializării se va face prin societăți 
comerciale și grupuri de producători autorizați. 
Prin proiectul finanțat prin Măsura 112, beneficiarul a achiziționat 1 tractor, cu o valoare de 60.000 
lei. 

Diferența va fi utilizată pentru aprovizionarea cu materii prime și materiale necesare în fermă, 
furaje, lucrări de întreținere, tratamente pentru animel, procurare de medicamente, iar pe sectorul 
vegetal procurare de îngrășăminte, lucrări de toamnă, primăvară. 

Valoarea nerambursabilă a proiectului este de 40.000 Euro.  

La momentul actual, proiectul se află în curs de implementare, fiind depusă și decontată cererea 
de plată tranșa I, în sumă de 24.000 euro. 
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VLAȘIN IOANA MARIA – MAIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ – „INSTALAREA TINEREI 
FERMIERE VLASIN IOANA MARIA  ÎN LOCALITATEA REMEȚI, COMUNA BULZ, JUDEȚUL 
BIHOR” 

Doamna Vlașin Ioana Maria - Maia a început activitatea agricolă în anul 2014, de la vârsta de 35 
ani, în domeniul creșterii vacilor pentru lapte și a porcinelor. La data de 17.04.2014 se instalează 
pentru prima oară ca tânără fermieră preluând o exploatație agricolă formată din 9 bovine și 6 
porcine și ulterior preluând 17.07 ha teren agricol. 
Terenurile solicitantei se află într-o zonă montană greu accesibilă, acestea intrând în categoria 
de folosință pășuni fânețe. 
Pentru a asigura condiții adecvate de creștere a animalelor, solicitantul a luat în comodat un grajd 
cu anexe în suprafață de 92 mp. 
Prin proiect se dorește modernizarea fermei, prin achiziționarea unei mulgătoare de vaci, care 
va avea ca rezultat scăderea costurilor de producție, scăderea timpului necesar colectării laptelui 
de la animale, eficientizarea procesului de colectare a laptelui din punct de vedere al condițiilor 
de igienă. 
Ținând cont de faptul că perioada de stabulație a vacilor este de 6 luni și datorită faptului că 
exploatația agricolă se află în zonă montană defavorizată, beneficiara este nevoită să asigure 
condiții optime de creștere a animalelor pe perioada iernii.  
Astfel, se urmărește achiziționarea unei prese de balotat pentru prelucrarea și depozitarea fânului 
și a păioaselor, necesare întreținerii grajdului și asigurării hranei animalelor. Această presă va fi 
folosită împreună cu tractorul pe care beneficiara îl deține. Astfel, se realizează implicit 
întreținerea terenurilor agricole pe care beneficiara le deține. 
Valoarea nerambursabilă a proiectului este de 32.000 Euro.  
La momentul actual, proiectul se află în curs de implementare, fiind depusă și decontată cererea 
de plată tranșa I, în sumă de 19.200 euro. 
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POP M. FLORICA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ – „ACHIZITIE UTILAJE AGRICOLE DE 
CATRE POP M FLORICA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ” 

Proiectul de investiții are ca scop dotarea exploatației agricole a POP M. FLORICA PERSOANĂ 
FIZICĂ AUTORIZATĂ cu echipamentele necesare realizării în bune condiții a activității agricole. 

În mod concret, prin proiect s-au achiziționat următoarelor mașini și utilaje agricole: Tractor 25 
CP (1 buc.), Freza de sol greu (1 buc.), Prășitoare (combinator) (1 buc.), Cositoare (1 buc.), 
Greblă cu bandă (1 buc.), Motocositoare (1 buc.). 

Tractorul va fi folosit în ferma pomicolă pentru realizarea în bune condiții a fazelor procesului 
tehnologic precum arat, fertilizat, împreună cu alte echipamente ce vor fi achiziționate prin 
proiect. Cositoarea va asigura cosirea terenului pe care este situată livada. Motocositoarea va 
asigura întreținerea terenului pe care este situată livada în spații care nu permit lucrul cu 
cositoarea. Freza de sol greu se utilizează pentru mărunțirea terenului în jurul pomilor fructiferi. 
Prășitoarea (combinatorul) se utilizează între rândurile de pomi fructiferi. Grebla cu bandă 
(după tractor) este necesară pentru greblarea fânului din plantația de pomi fructiferi. 

Proiectul s-a realizat în condițiile în care POP M. FLORICA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ 
nu deține în prezent utilajele agricole necesare întreținerii unei exploatații pomicole. Astfel, pentru 
a realiza in bune condiții toate etapele tehnologice ale exploatației, precum și pentru a evita 
costurile suplimentare cu închirierea utilajelor, POP M. FLORICA PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ solicită acest sprijin financiar nerambursabil pentru realizarea parcului de utilaje 
agricole. 

Valoarea totală a proiectului este de 12.679 Euro, din care valoare nerambursabilă este de 6.339 
Euro.  

La momentul actual, proiectul este finalizat, fiind depusă și decontată cererea de plată în sumă 
de 6.338,10 euro. 
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FĂRCAȘ FLAVIA-ANDREA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ – „SERĂ DE LEGUME  ÎN 
COMUNA CIZER” 

Prin proiect se va realiza, în comuna Cizer, Județul Sălaj o seră de legume în spații protejate, a 
carei capacitate va fi de 1.344 mp. Soiurile de legume cultivate în sera vor fi: tomate, castraveți 
și salată verde cultivate în sistem convențional. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea competitivității Intreprinderii Individuale 
Farcaș Flavia-Andreea printr-o utilizare mai bună a resurselor umane și a factorilor de producție 
și îndeplinirea standardelor naționale și a standardelor comunitare. 

Acest obiectiv va fi atins prin înființarea unei sere de legume moderne, realizată cu o tehnologie 
performantă, echipată cu sisteme adecvate de încălzire, ventilare, sisteme de irigații prin 
picurare, iluminat corespunzator care va conduce în mod direct la creșterea competitivității 
întreprinderii individuale. 

Obiective specifice: 

 Introducerea și dezvoltarea de tehnologii și procedee noi, diversificarea productiei, 
ajustarea profilului, nivelului și calitatea producției la cerințele pieței, inclusiv a celei 
ecologice. 

 Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare 
 Creșterea veniturilor exploatației agricole.  

Suprafața terenului pe care va fi amplasată sera de legume este de 2.100 mp, suprafața efectiv 
cultivată cu legume fiind de 1.344 mp.  

Sera de legume propusă prin proiect va avea sistem de încălzire, făcând posibilă cultivarea 
legumelor pe toată perioada anului, respectiv 2 cicluri anuale de producție.  

Valoarea totală a proiectului este de 55.982 Euro, din care valoare nerambursabilă este de 
18.000 Euro.  

La momentul actual, proiectul este în curs de implementare. 
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BARBUȘ FLORICA MARIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ – „ACHIZIȚIE UTILAJE 
AGRICOLE DE CĂTRE BARBUȘ FLORICA MARIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ” 

Proiectul de investiții are ca scop dotarea exploatației agricole a BARBUȘ FLORICA MARIA 
PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ prin achiziționarea unui tractor agricol nou, necesar realizării 
în bune condiții a activității agricole. 

Solicitanta desfășoară activitate agricolă mixtă culturi vegetale și creșterea bovinelor, sector ce 
face obiectul măsurii 121 „Modernizarea exploatațiilor agricole” care promovează și sprijină 
investițiile în exploatațiile agricole. 

Tractorul va fi folosit în ferma proprie pentru realizarea în bune condiții a fazelor procesului 
tehnologic precum arat, fertilizat, discuit, ș.a.m.d. 

Având în vedere dimensiunea fermei BARBUȘ FLORICA MARIA PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ constând în efective de 5 capete bovine și 2,33 ha de teren, realizarea acestei 
investiții se impune pentru creșterea gradului de mecanizare în cadrul fermei. 

Astfel, pentru a realiza în bune condiții toate etapele tehnologice ale exploatației, precum și 
pentru a evita costurile suplimentare cu închirierea utilajelor, BARBUȘ FLORICA MARIA 
PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ a obținut acest sprijin financiar nerambursabil pentru 
înființarea parcului de utilaje agricole ale fermei proprii. 

Valoarea totală a proiectului este de 13.945 Euro, din care valoare nerambursabilă este de 6.912 
Euro.  

La momentul actual, proiectul este finalizat, fiind depusă și decontată cererea de plată, în sumă 
de 6.912 euro. 
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COMUNA FILDU DE JOS – „REABILITARE DRUM DE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ 
”CARNUNAR”  ÎN COMUNA FILDU DE JOS, JUDEȚUL SĂLAJ” 

Obiectivul principal al proiectului este facilitarea accesului Ia terenurile agricole în comuna Fildu 
de Jos. Obiective specifice ale proiectului sunt crearea, îmbunătățirea și diversificarea 
infrastructurii agricole și turistice din Comuna Fildu de Jos. 

Prin proiect se va realiza un drum în lungime de 2500 m care să asigure legătura dintre localitatea 
Fildu de Sus, cu localitatea Hodișu din comuna Poieni, județul Cluj. În lungul drumului se vor 
amenaja stații de încrucișare și podețe. 

Drumul de exploatație agricolă  care se dorește a fi modernizat  reprezintă  cale de acces cu rol 
multiplu deservind atât accesul la agenți economici, agricoli și neagricoli, cât și accesul la 
Comuna Poieni, județul Cluj. Drumul ce face obiectul prezentului proiect reprezintă ruta  
alternativă  pentru  preluarea  traficului dintre comunele Poieni (județul Cluj) și Fildu de Jos 
(județul Sălaj). 

La nivelul comunei, sunt înregistrate un număr de 221 utilaje agricole, 51 producători individuali, 
care cultivă atât în terenul liber cât și în sere specializate legume, zarzavaturi, plante ornamentale 
etc. Pe raza comunei Asociația Crescătorilor de Taurine cultivă furaje pentru creșterea 
animalelor. 

În acest context, se impune modernizarea acestor drumuri care asigură accesul Ia aceste 
exploatații agricole, contribuie Ia o creștere a competitivității, Ia o dezvoltare economică, Ia 
facilitarea transportului produselor spre vânzare, asigurând o mai bună calitate a acestora, 
precum și un preț mai competitiv pe piață.   

Astfel,  obiectivele  proiectului  coincid  cu  obiectivele  specifice  ale  măsurii  125 ”Îmbunătățirea  
și dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea și adaptarea agriculturii”, iar obiectivul general 
este acela de adaptare a infrastructurii agricole Ia noile structuri de proprietate  apărute ca urmare 
a procesului de restituire a proprietăților, în vederea creșterii competitivității sectorului agricol. 

La data elaborării studiului, proiectul se află în curs de implementare. 
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LAZĂR FLAVIUS IOAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ – „FERMA DE SEMI-
SUBZISTENȚĂ  A PF LAZAR FLAVIUS – IOAN, COMUNA SIG, JUDEȚUL SĂLAJ” 

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea exploatației agricole „LAZĂR FLAVIUS–IOAN” 

Obiectivul general al proiectului va fi atins prin următoarele obiective specifice: 
 Creșterea dimensiunii exploatației cu peste 3 UDE până în anul 3. 
 Creșterea volumului producției agricole destinate comercializării cu peste 20% până în 

anul 3. 

Vatra stabilă a stupinei este amplasată pe locul numit Grădină, din localitatea Sîg., categoria de 
folosință fiind fânețe.  
Solicitantul nu este înscris in Registrul Fermelor, întrucât deține o suprafață mai mică de un 
hectar. 
Ferma produce și comercializează produse apicole. 
Prin implementarea proiectului, solicitantul își va crește numărul de stupi de la 30 la 70. 

Investițiile propuse a se realiza din fonduri proprii, la nivelul exploatației în primii trei ani, sunt în 
valoare de 4.500 lei, astfel: stupi verticali (30 buc) – 4.500 lei. 

Se estimează că în trei ani de la acordarea sprijinului, vor fi obținute următoarele rezultate: 

 Creșterea cu peste 20% a producției agricole destinate comercializării; 
 Creșterea dimensiunii economice a exploatației agricole cu peste 3 UDE, prin creșterea 

numărului de familii de albine. 

Proiectul, cu o valoare nerambursabilă de 4.500 euro se află la momentul actual în curs de 
implementare. 
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BONȚEA FELICIA MARIANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ – „FERMA DE SEMI-
SUBZISTENȚĂ  A PF BONTEA FELICIA – MARIANA, COMUNA SÎG, JUDEȚUL SĂLAJ” 

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea exploatației agricole „BONȚEA FELICIA-
MARIANA” 

Obiectivul general al proiectului va fi atins prin următoarele obiective specifice: 

 Creșterea dimensiunii exploatației cu peste 3 UDE până în anul 3. 
 Creșterea volumului producției agricole destinate comercializării cu peste 20% până în 

anul 3. 

Prin implementarea proiectului, solicitantul își va crește numărul de stupi de la 27 la 70. 

Investițiile propuse a se realiza din fonduri proprii, la nivelul exploatației în primii trei ani, sunt în 
valoare de 4.500 lei, astfel: Stupi verticali (10 buc) – 1.500 lei, Centrifugă (1 buc) – 3000 lei. 

Se estimează că în trei ani de la acordarea sprijinului, vor fi obținute următoarele rezultate: 
 Creșterea cu peste 20% a producției agricole destinate comercializării; 
 Creșterea dimensiunii economice a exploatației agricole cu peste 3 UDE, prin creșterea 

numărului de familii de albine. 

Beneficiara figurează în Registrul Agricol al Comunei Sîg cu 27 de familii de albine, 3 porci, 20 
găini ouătoare și cu suprafața de 3,64 ha teren agricol, aflat în proprietate. 

Vatra stabilă a stupinei este amplasată pe locul numit Grădină, din localitatea Mal., categoria de 
folosință fiind arabil, suprafața 0.03 ha. 

Beneficiara a accesat și Măsura 214 – „Plăți de agro-mediu” pentru suprafața de 1,10 ha fânețe. 

Proiectul, cu o valoare nerambursabilă de 4.500 euro se află la momentul actual în curs de 
implementare. 
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NEAGA SORIN VASILE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ – „FERMA DE SEMI-
SUBZISTENȚĂ  A PF NEAGA SORIN VASILE, COMUNA SÎG, JUDEȚUL SĂLAJ” 

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea exploatației agricole „NEAGA SORIN VASILE” 

Obiectivul general al proiectului va fi atins prin următoarele obiective specifice: 
 Creșterea dimensiunii exploatației cu peste 3 UDE până în anul 3. 
 Creșterea volumului producției agricole destinate comercializării cu peste 20% până în 

anul 3. 

Beneficiarul măsurii 141 va crește numărul familiilor de albine de la 30 familii de albine la 70 
familii de albine. 

Solicitantul va realiza un parteneriat cu o pensiune din zonă în vederea integrării într-un pachet 
turistic pentru turiștii care petrec în cadrul pensiunii. Acestei pensiuni, beneficiarul îi va furniza 
mierea necesară în principal pentru micul dejun. În plus, se vor organiza vizite pentru turiști, 
pentru a putea observa procesul de obținerea a produselor apicole. Se estimează că astfel va 
crește gradul de atractivitate pentru clienții pensiunii cu beneficii de ambele părți. Acest tip de 
parteneriat nu se practică încă în zonă, în schimb funcționarea acestuia va putea reprezenta un 
model de bună practică pentru alte pensiuni turistice sau agroturistice din zonă. 

O altă acțiune inovativă constă în colectarea veninului de la albine. Veninul de albine  este folosit 
în scopuri terapeutice încă din antichitate pentru vindecare unor boli de piele, alergii, reumatism, 
ș.a.m.d. 

Prețul mediu la care se vor vinde produsele fermei sunt de cca. 10 lei/kg pentru mierea polifloră 
și de salcâm. 
Proiectul, cu o valoare nerambursabilă de 4.500 euro se află la momentul actual în curs de 
implementare. 
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ȚURCAȘ DORIN CIPRIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ – „FERMA DE SEMI-
SUBZISTENȚĂ  A PF TURCAS DORIN-CIPRIAN, COMUNA FILDU DE JOS, JUDEȚUL 
SĂLAJ” 

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea exploatației agricole „ȚURCAȘ DORIN-
CIPRIAN”. 

Obiectivul general al proiectului va fi atins prin următoarele obiective specifice: 
 Creșterea dimensiunii exploatației cu peste 3 UDE până în anul 3. 
 Creșterea volumului producției agricole destinate comercializării cu peste 20% până în 

anul 3. 

Solicitantul figurează cu un număr de 28 de familii de albine, 37 găini ouătoare și cu suprafața 
de 0.14 ha fânețe luată în arendă prin contract de arendare înregistrat la Comuna FILDU DE JOS 
sub nr. 4/29.03.2012. 

Vatra stabilă a stupinei este amplasată în localitatea FILDU DE JOS., categoria de folosință fiind 
fânețe.  
Solicitantul nu este înscris în Registrul Fermierilor, întrucât deține o suprafață mai mică de un 
hectar. 
Ferma produce și comercializează produse apicole. 
Prin implementarea proiectului, solicitantul își va crește numărul de stupi de la 28 la 68. 

Investițiile propuse a se realiza din fonduri proprii, la nivelul exploatației în primii trei ani, sunt în 
valoare de 4.500 lei. 

Detalierea investițiilor necesare pentru atingerea  obiectivelor: centrifugă inox (1 buc) – 1500 lei, 
lăzi pentru albine (15 buc) – 3000 lei. 

Proiectul, cu o valoare nerambursabilă de 4.500 euro se află la momentul actual în curs de 
implementare. 
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BREJE SIMONA MARIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ – „FERMA DE SEMI-
SUBZISTENȚĂ  A PF BREJE SIMONA MARIA, COMUNA SÎG, JUDEȚUL SĂLAJ” 

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea exploatației agricole „BREJE SIMONA 
MARIA” 

Obiectivul general al proiectului va fi atins prin următoarele obiective specifice: 
 Creșterea dimensiunii exploatației cu peste 3 UDE până în anul 3. 
 Creșterea volumului producției agricole destinate comercializării cu peste 20% până în 

anul 3. 

Doamna Breje Simona Maria intenționează să se profileze pe cultivarea terenurilor, livezilor și 
creșterea animalelor. 
Prin mărirea suprafețelor cultivate și creșterea animalelor va crește și cantitatea de produse 
agricole, asigurându-se venituri mai mari exploatației.  

Totodată, se va schimba și tehnologia aplicată pentru culturile agricole, prin achiziționarea de 
semințe certificate. Pentru atingerea acestor obiective, prin proiect se va achiziționa 1 Motocultor 
– 2700 lei, 1 Motocoasă 2000 lei. 

La depunerea cererii de finanțare, structura fermei era formată din 1,67 ha teren agricol, 6 caprine 
și 40 păsări.  

Prin implementarea proiectului, dimensiunea fermei va crește cu peste 3 UDE, prin creșterea 
suprafeței agricole la 2,27 h teren agricol, iar sectorul zootehnic va cuprinde: 15 caprine, 20 găini, 
40 pui carne, 10 curcani și 2 porci. 

Proiectul, cu o valoare nerambursabilă de 4.500 euro se află la momentul actual în curs de 
implementare. 
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CRISTEA COSMINA DENISA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ – „FERMA DE SEMI-
SUBZISTENȚĂ  A PF CRISTEA COSMINA DENISA, COMUNA NEGRENI, JUDEȚUL CLUJ” 

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea exploatației agricole „CRISTEA COSMINA-
DENISA” 

Obiectivul general al proiectului va fi atins prin următoarele obiective specifice: 
 Creșterea dimensiunii exploatației cu peste 3 UDE până în anul 3. 
 Creșterea volumului producției agricole destinate comercializării cu peste 20% până în 

anul 3. 

Investițiile propuse a se realiza din fonduri proprii, la nivelul exploatației în primii trei ani de la 
semnarea deciziei de finanțare, sunt în valoare de 4.500 lei. 

Prin proiect, se va achiziționa un disc după tractor, cu valoarea de 4.500 lei. Urmare a 
implementării proiectului, exploatația agricolă va crește 3 UDE. 

Se estimează că în trei ani de la acordarea sprijinului, vor fi obținute următoarele rezultate: 
 Creșterea cu peste 20% a producției agricole destinate comercializării; 
 Creșterea dimensiunii economice a exploatației agricole cu peste 3 UDE; 
 Diversificarea producției în funcție de cerințele pieței și introducerea de noi produse. 

Proiectul, cu o valoare nerambursabilă de 4.500 euro se află la momentul actual în curs de 
implementare. 
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CRIȘAN ȘTEFAN CLAUDIU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ – „FERMA DE SEMI-
SUBZISTENȚĂ A PF CRIȘAN  ȘTEFAN  CLAUDIU, COMUNA FILDU DE JOS, JUDEȚUL 
SĂLAJ” 

Obiectul principal de activitate al beneficiarului CRIȘAN ȘTEFAN CLAUDIU PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ este apicultura. 

Vatra stupinei este situată în localitatea Fildu de Jos, Comuna Fildu de Jos, nr. 134 pe o suprafață 
de 0.05 ha fâneață, suprafață luat în arendă. 

În ultimii ani, datorită condițiilor meteorologice nefavorabile (înghețuri târzii de primăvară, căderi 
de grindină cu distrugerea florilor, secetă prelungită) producția de miere în cadrul exploatației a 
fost una scăzută. Mierea obținută s-a utilizat pentru hrănirea familiilor de albine existente în 
exploatație. 

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă creșterea numărului familiilor de albine de la un 
număr de 30 familii de albine la 70 familii de albine în anul 3. 

Având în vedere fondurile materiale necesare pentru întreținerea stupinei și pentru dezvoltarea 
acestea, aflând de posibilitatea de a accesa fonduri prin ASOCIAȚIA GAL POARTA 
TRANSILVANIEI, Crișan Ștefan Claudiu a depus cerere de finanțare prin sub-măsura 411.141, 
fiind selectată pentru finanțare. 

O parte din ajutorul financiar nerambursabil va fi utilizat pentru achiziționarea a 23 lăzi orizontale 
pentru albine, cu o valoare de 4.600 lei. 

Proiectul cuprinde și activități cu caracter inovativ. Astfel, lăzile pentru albine, care se vor 
achiziționa prin proiect vor fi dotate cu fund mobil care permite uscarea și adunarea polenului în 
urma desprinderii acestora din plasa amplasată în urdiniș. Achiziționarea acestor tipuri de lăzi 
simplifică munca și reduce timpul de lucru, sporind totodată igiena la locul de desfășurare a 
activităților. Aceste aspecte au ca rezultat sporirea calității produselor apicole obținute și 
creșterea siguranței alimentare. 

Proiectul, cu o valoare nerambursabilă de 4.500 euro se află la momentul actual în curs de 
implementare. 
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PROIECTE CONTRACTATE PRIN SUB-MĂSURA 411.143 
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RARES CONSULTING GROUP SRL – „CONSILIERE și CONSULTANȚĂ PENTRU 
AGRICULTORII DIN MICROREGIUNEA GAL POARTA TRANSILVANIEI” 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea accesului la serviciile de consiliere și 
consultanță a beneficiarilor măsurii de semi-subzistență din teritoriul GAL POARTA 
TRANSILVANIEI pentru a asigura trecerea acestora în categoria fermelor comerciale.   

Obiectivul specific al proiectului este acordarea de servicii de consiliere și consultanță pentru 
30 de fermieri de semi-subzistență din teritoriul GAL POARTA TRANSILVANIEI în 18 luni de la 
semnarea contractului de finanțare. 

Serviciile se vor presta exclusiv pentru agricultorii care beneficiază de sprijin pentru exploatațiile 
de semi-subzistență prevăzute la art. 20 litera (d) punctul (i) al Regulamentului (CE) nr. 
1698/2005. (Conform Deciziei 664/CE din 19 iunie 2006 privind adaptarea anexei VIII la Tratatul 
de aderare a României și Bulgariei).  

Scopul proiectului este de a sprijini agricultorii să utilizeze serviciile de consiliere și consultanță 
în vederea restructurării și îmbunătățirii performanțelor generale ale activității acestora.  

În urma implementării proiectului, se anticipează obținerea următoarelor rezultate: 

 Servicii de consiliere acordată pentru 30 de agricultori care beneficiază de sprijin pentru 
exploatațiile de semi-subzistență prevăzute la art. 20 litera (d) punctul (i) al 
Regulamentului (CE) nr. 1698/2005. (Conform Deciziei 664/CE din 19 iunie 2006 privind 
adaptarea anexei VIII la Tratatul de aderare a României și Bulgariei, din teritoriul GAL 
POARTA TRANSILVANIEI; 

 Peste 14 agricultori din cei 30, provin din rândul tinerilor sub 40 ani, femeilor și a grupurilor 
dezavantajate. 

Proiectul cu o valoare nerambursabilă de 14.700 euro, se află la momentul actual în curs de 
implementare. 
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V. CONTEXTUL EVALUĂRII  

4.1. CONTEXTUL REALIZĂRII STUDIULUI DE EVALUARE A 
IMPACTULUI IMPLEMENTĂRII AXEI I 

Potrivit Manualului de procedură pentru implementarea contractelor de finanțare aferente Măsurii 
431 – Sub-Măsura 431.2  „Funcționarea Grupurilor de Acțiune Locală, dobândirea de competențe 
și animarea teritoriului” (M 01 – 14.2, Versiune 09) elaborat de către MINISTERUL 
AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE, AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR 
RURALE, în cadrul Capitolului II sunt cuprinse cheltuieli pentru realizarea de studii la nivelul 
teritoriului, legate de implementarea strategiei de dezvoltare locală. 

În vederea stabilirii priorităților actuale de finanțare în cadrul Axei I pentru lansarea unor noi 
apeluri de selecție de către ASOCIAȚIA GAL POARTA TRANSILVANIEI, la nivelul asociației a 
fost identificată necesitatea evaluării impactului socio-economic al implementării Axei I din SDL 
GAL POARTA TRANSILVANIEI, în contextul acțiunilor întreprinse de către asociație și a 
proiectelor finanțate pe această axă până în prezent. 

Studiul a fost realizat în perioada noiembrie-decembrie 2014 de către RARES CONSULTING 
GROUP SRL în teritoriului GAL ”Poarta Transilvaniei”.  

Activitățile specifice evaluării impactului implementării axei I din SDL GAL POARTA 
TRANSILVANIEI respectă indicațiile trasate de solicitantul și beneficiarul studiului – ASOCIAȚIA 
GAL POARTA TRANSILVANIEI – respectiv fazele metodologice de structurare, observație, 
analiză și evaluare care au drept rezultat elaborarea Studiului de evaluare a impactului 
implementării axei I din SDL. 

Astfel, studiul are ca obiect evaluarea impactul implementării Axei I din Strategia de Dezvoltare 
Locală în teritoriul GAL precum și stabilirea priorităților actuale de finanțare în cadrul Axei I din 
Strategia de Dezvoltare, în contextul lansării de noi apeluri de selecție. 

Studiul sintetizează rezultatele obținute în procesul de evaluare a impactului socio-economic al 
implementării axei I din SDL GAL POARTA TRANSILVANIEI. Evaluarea Axei I din SDL GAL 
POARTA TRANSILVANIEI acoperă perioada de implementare 2013-2014, fiind luate în calcul 
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măsurile din cadrul Axei I cuprinse în SDL pentru care au fost depuse proiecte începând cu mai 
2013 până la 30.11.2014 și cuprinde teritoriul GAL POARTA TRANSILVANIEI, format din 
comunele Ciucea, Negreni, Bulz, Cizer, Almașu și Sîg. 

În lunile mai-iunie 2013 a fost începută implementarea SDL GAL POARTA TRANSILVANIEI, 
dată la care au fost lansate următoarele măsuri care fac obiectul analizei impactului socio-
economic: 

 411.121 „Modernizarea exploatațiilor agricole” 
 411.123 „Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere” 

 411.112 „Instalarea tinerilor fermieri” 

 411.141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență” 

 411.143 „Furnizare de servicii de consiliere și consultanță pentru agricultori”. 

În decursul anului 2013 a fost lansată sub-măsura 411.111 „Formare profesională, informare și 
difuzare de cunoștințe”.  

În luna iulie 2014, urmare a modificării SDL a fost lansată sub-măsura 411.125 „Îmbunătățirea 
și dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea și adaptarea agriculturii și silviculturii”. 

4.2. OBIECTIVELE STUDIULUI  

Obiectivul general al studiului este evaluarea impactului socio-economic al implementării axei I 
din SDL GAL POARTA TRANSILVANIEI asupra  dezvoltării  durabile  și  echilibrate  a  GAL 
POARTA TRANSILVANIEI  și  asupra  priorităților comunitare, precum și aprecierea eficacității, 
eficienței și relevanței Axei I din SDL, în contextul acțiunilor întreprinse și a proiectelor finanțate 
pe această axă până în prezent. 

Obiectivele specifice urmăresc: 

 Cuantificarea indicatorilor de rezultat stabiliți prin SDL GAL POARTA TRANSILVANIEI 
în ceea ce privește Axa I în vederea evaluării gradului în care obiectivele preconizate 
au fost îndeplinite; 
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 Examinarea măsurii în care Axa I  d in SDL POARTA TRANSILVANIEI este în 

continuare relevantă și coerentă în contextul modificărilor socio-economice; 

 Analiza progresului înregistrat în implementarea Axei  I  d in SDL GAL POARTA 

TRANSILVANIEI, atingerea obiectivelor și identificarea factorilor externi și interni care 

au o influență asupra performanțelor actorilor implicați în gestionarea și implementarea 

Axei  I  d in SDL GAL POARTA TRANSILVANIEI. 

Scopul acestui studiu este: 
 Să evalueze impactul socio-economic al implementării axei I din SDL GAL POARTA 

TRANSILVANIEI, în contextul acțiunilor întreprinse și a proiectelor finanțate pe această 
axă până în prezent;  

 Să formuleze concluzii pertinente cu privire la finanțarea eficientă a nevoilor locale, ținând 
cont de resursele locale și de prioritățile actuale, în contextul timpului relativ scurt rămas 
pentru implementare. 

Scopul final al studiului îl reprezintă definirea perspectivelor de dezvoltare economică a teritoriului  
GAL prin creșterea competitivității sectoarelor agricol și forestier, precum și finanțarea de investiții 
care să rezolve eficient o parte din nevoile locale, ținând cont de resursele existente și de 
prioritățile actuale din teritoriu.    
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V. ABORDAREA METODOLOGICĂ 
 

Metodologia luată în considerare pentru elaborarea studiului a fost concepută prin raportare la 
statusul actual implementării Axei I din SDL GAL POARTA TRANSILVANIEI cu respectarea 
cerințelor din caietul de sarcini elaborat de beneficiar, cu scopul de a crește consistența 
rezultatelor implementării Axei I din SDL GAL POARTA TRANSILVANIEI și de a genera procese, 
instrumente și experiențe care să poată contribui la îmbunătățirea implementării SDL GAL 
POARTA TRANSILVANIEI pe termen scurt.  

Pentru a evalua impactul socio-economic al implementării axei I din SDL GAL POARTA 
TRANSILVANIEI s-a desfășurat o anchetă sociologică în această zonă, care a constat în 
aplicarea a 80 de chestionare (vezi Anexa 1) locuitorilor a patru dintre comunele care fac parte 
din GAL POARTA TRANSILVANIEI, și anume: Ciucea, Bulz, Cizer și Sîg. 

Alegerea comunelor s-a făcut în funcție de mărimea acestora și de județul de care aparțin. În 
fiecare din localitățile alese s-au aplicat 80 de chestionare, astfel s-a asigurat reprezentativitatea 
fiecărui județ. 

Pentru ca rezultatele acestui studiu să fie relevante, a fost aleasă ca metodă de eșantionare 
metoda itinerariilor ori a drumului aleator (the random route method). Selecția gospodăriilor a 
început de la prima gospodărie aflată imediat în dreapta școlii din localitate. Dacă au fost mai 
multe școli în localitate s-a ales cea mai apropiată școală de intrarea în localitate. S-a ales o 
medie de 3 persoane per gospodărie și în funcție de numărul de locuitori din comună s-a calculat 
un pas de 22. Selecția respondenților în cadrul gospodăriilor s-a făcut de către operator, ținându-
se cont de ziua de naștere a celor care se aflau în gospodărie în acel moment. Astfel a fost 
aleasă, din fiecare gospodărie, persoana care și-a aniversat/avut ziua de naștere cel mai recent 
în raport cu data interviului (last birthday method). Dacă persoana selectată a refuzat să răspundă 
la chestionar s-a trecut la următoarea gospodărie, respectându-se pasul de 22. Vizitele au fost 
păstrate într-un jurnal, incluzând și refuzurile și motivele subiecților 
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Fiecare chestionar a măsurat trei mari dimensiuni care ne-au ajutat să evaluăm impactul socio-
economic al implementării axei I din SDL GAL POARTA TRANSILVANIEI. Cele trei dimensiuni 
au fost: Calitatea vieții, Dezvoltarea comunitară și Infrastructura și Percepția asupra impactului 
socio-economic al implementării axei I. Pe lângă aceste dimensiuni s-au colectat și date socio-
demografice referitoare la subiecți și la gospodăriile acestora. Rezultatele obținute au fost 
comparate cu cele ale studiului desfășurat în anul 2013 în această zonă. 

Odată identificate percepțiile asupra dezvoltării comunitare și asupra impactului socio-economic 
în zona GAL Poarta Transilvaniei, au avut loc interviuri cu cei 21 de beneficiari ai proiectelor 
derulate prin Axa 1. Aceste discuții s-au purtat pe baza unui ghid de interviu semi-structurat (vezi 
Anexa 2) prin care s-a încercat aprofundarea problemelor abordate în chestionare. Beneficiarii 
au oferit informații legate de proiectele lor, de modul în care acestea au fost implementate, dar 
și despre impactul acestora asupra comunității. Totodată, beneficiarii au fost întrebați despre 
principalele probleme comunitare ce țin de Axa I, dar și despre viziunea lor asupra soluționării 
acestora.  

Limitări interne și externe ale procesului de evaluare  

Procesul de evaluare are asociată evaluarea limitărilor aferente fiecărei etape. Acestea se 
concretizează în 2 tipologii: 
 Limitările externe sunt acele limitări care se datorează unor factori care scapă controlului 

procesului de evaluare. Pot fi limitări externe Axei I sau pot deriva direct din planificarea 
Axei I și din modul în care aceasta a fost pusă în aplicare și s-a implementat.  

 Limitările interne sunt limitările proprii procesului de evaluare și instrumentelor de evaluare 

selectate pentru a răspunde la întrebările de evaluare. Identificarea acestora ajută la 

prevenirea devierilor în ceea ce privește formularea rezultatelor de evaluare pentru că 
permite identificarea nivelului de semnificație și de importanță a fiecărei informații care se 
procesează în cadrul evaluării. 
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VI. RĂSPUNSURI LA ÎNTREBĂRILE DE EVALUARE  

6.1. DESCRIEREA EŞANTIONULUI 

În continuare, pe baza datelor socio-demografice colectate cu ajutorul chestionarelor, va fi 
prezentată descrierea socio-demografică a eșantionului. 

Eșantionul a fost format din 41 de bărbați (51%) și 39 de femei (49%). Cei mai mulți dintre subiecți 
(49%) au declarat că lucrează cu carte de muncă, 15% s-au declarant pensionari, 11% sunt 
casnici, în timp ce aproape 10% lucrează pe cont propriu, incluzând și meseria de agricultor. 

FIGURA 6: STATUS PRINCIPAL 
În ceea ce privește școala absolvită, 40% dintre respondenți au absolvit cel mult școala 
gimnazială, 14% nu au fost deloc la școală, 20% dintre subiecți au terminat liceul, în timp ce 26% 
au urmat cursuri universitare (de scurtă și de lungă durată) și postuniversitare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 7: ULTIMA ȘCOALĂ ABSOLVITĂ  
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În medie, respondenții incluși în eșantion au absolvit 12,5 ani de studiu. În ceea ce privește vârsta 
subiecților, cel mai tânăr respondent are 19 ani, iar cel mai în vârstă are 87 de ani. Media este 
de 42 de ani. 

Descriptive Statistics  

Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

Numărul total de ani de studiu 
absolviţi: 4 21 12.52 4.118 

Vârsta respondentului (în ani 
împliniţi): 19 87 42.42 15.468 

În ceea ce privește veniturile gospodăriei și cele personale, 45 de subiecți au refuzat să ofere 
date despre suma de bani câștigată în gospodărie în fiecare lună sau despre veniturile personale. 
Dintre cei care au răspuns, 5 au declarat că în gospodăria lor, în luna anterioară celei în care s-
a luat interviul, nu s-au obținut venituri și 8 au spus că ei personal nu câștigă nimic. În medie, 
într-o gospodărie se câștigă aproximativ 1900 lei, în timp ce veniturile personale sunt de 677 lei. 

Descriptive Statistics  
Minimum Maximum Mean 

În luna trecută (octombrie), suma 
totală de bani obţinută de către 
toţi membrii gospodăriei dvs. 
incluzând salarii, dividende, chirii, 
vânzări etc., a fost cam de… 

0 7000 925.21 

Dar venitul dvs. personal în luna 
trecută (octombrie) a fost cam de 
...? 

0 2400 368.76 

Cam câţi bani s-au cheltuit în total, 
în luna trecută în gospodăria dvs.? 130 5000 641.23 

Dacă ne uităm la distribuția cheltuielilor într-o gospodărie vom observa că o gospodărie cheltuie 
în medie pe lună 641 lei, din care cei mai mulți se duc pe alimente, pe întreținere și pe sănătate.  
Rezultatele arată că, în medie, o gospodărie cheltuie în fiecare lună aproximativ 150 lei pe țigări 
și pe băutură (23% din cheltuielile totale), mai mult decât pentru școala copiilor sau pentru săpun, 
detergent sau pastă de dinți. 
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FIGURA 8: DISTRIBUȚIA CHELTUIELILOR ÎN GOSPODĂRIE 

 

6.2. RĂSPUNSURI LA ÎNTREBĂRILE COMUNE DE EVALUARE  

Întrebați cum apreciază veniturile actuale ale gospodăriei lor, aproximativ 1 din 10 subiecți spune 
că nu îi ajung nici pentru strictul necesar, 5 din 10 apreciază ca le ajung numai pentru strictul 
necesar, în timp ce doar 15% dintre respondenți admit că reușesc să cumpere și unele lucruri 
mai scumpe. Niciun subiect nu a apreciat că este în situația în care își permite tot ce îi trebuie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 9: VENITURILE ACTUALE ÎN GOSPODĂRIE 
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Întrebați dacă reușesc să facă economii, așa cum se vede în figura alăturată, 64% dintre 
respondenți spun că NU reușesc să economisească. De asemenea 8 din 10 respondenți admit 
că împrumută bani foarte rar sau deloc. 

 
FIGURA 10: ECONOMII 

Informații despre gospodăria respondentului 

În ceea ce privește caracteristicile gospodăriilor, așa cum se poate vedea mai jos, majoritatea 
sunt racordate la apă curentă (58%), au rețea de televiziune prin cablu (87%), au curent electric 
și gaze. Doar 23% dintre gospodării sunt racordate la canalizare. 

GOSP3. Locuinţa dvs. este 
racordată la …?% 

Da Nu 

Reţeaua de apă curentă 58 41 
Are instalaţie proprie de apă 
curentă 79 21 

Reţea de televiziune prin cablu 87 13 

Canalizare 23 77 

Curent electric 99 1 

Gaze 96 4 

De asemenea, 81% dintre gospodăriile cuprinse în eșantion au baie, 73% au toalete în casă și 
85% au bucătăria în casă. 77% au raportat că au toaletă în curte. 

Da, 36.1, 36%

Nu, 63.9, 64%

Dvs. reuşiţi să faceţi economii? %

Da Nu
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GOSP10. Locuinţa dvs. are ...? % Da Nu NR. 

Baie, duş 81 17 2 
Toaletă (WC) în casă 73 25 2 
Toaletă (WC) în curte 77 21 2 
Bucătărie în casă 85 13 2 
Bucătărie de vară 52 46 2 

Dotarea gospodăriilor a fost măsurată prin indicatorii de mai jos. Astfel, 72% dețin în stare de 
funcționare un autoturism, 89% au telefon mobil, 72% au calculator și 75% au acces la internet. 
Doar 1% au aer condiționat în gospodărie. 

GOSP15. Aveţi în gospodărie în 
stare de funcţionare...? 

Da Nu NR. 

Autoturism 
(inclusiv de la firmă) 72 26 2 

Telefon mobil 
(inclusiv de la firmă) 89 8 3 

Telefon fix 53 43 4 

Frigider 96 1 3 

Maşină de spălat automată 91 7 2 

Computer 72 26 2 

Acces la internet 75 23 2 

Cuptor cu microunde 68 30 2 

Geamuri de termopan 67 31 2 

Aer condiţionat 1 95 4 

Tabelul de mai jos ne arată câte bunuri din cele 10 enumerate mai sus au în gospodărie 
respondenții. Doar o persoană a declarat că deține toate cele 10 bunuri, 15% au 5-6 bunuri și 
10% au 3 bunuri sau mai puțin. 

Tabel 2: Bunuri în gospodărie  

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0.00 4 5.0 5.0 5.0 
1.00 2 2.5 2.5 7.5 
2.00 3 3.8 3.8 11.3 
3.00 3 3.8 3.8 15.0 
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4.00 4 5.0 5.0 20.0 
5.00 6 7.5 7.5 27.5 

 6.00 6 7.5 7.5 35.0 
 7.00 6 7.5 7.5 42.5 
 8.00 24 30.0 30.0 72.5 
 9.00 21 26.3 26.3 98.8 
 10.00 1 1.3 1.3 100.0 
 Total 80 100.0 100.0 100.0 

În aceste condiții, aproximativ 9 din 10 respondenți se declară mulțumiți și foarte mulțumiți de 
bunurile pe care le au în gospodărie și de locuința lor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 11: BUNURI IN GOSPODĂRIE 

 
 
  
  
 
  
 
 
 
FIGURA 12: LOCUINȚA 
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Calitatea vieții 

Cei mai mulți dintre subiecții cuprinși în eșantion se declară mulțumiți de felul în care trăiesc, dar 
sunt pesimiști în ceea ce privește viitorul lor. Astfel, doar doi din zece respondenți cred că vor 
trăi mai bine sau mult mai bine peste un an, în timp ce marea majoritate nu văd nicio schimbare 
în viața lor în viitorul apropiat. 

 
FIGURA 13: NIVEL DE TRAI 

 
FIGURA 14: NIVELUL DE TRAI PESTE 1 AN 

În ceea ce privește gradul lor de mulțumire vizavi de diferite aspect din viața lor, respondenții se 
declară cel mai mulțumiți de nivelul lor de trai, de familie, de prieteni și de vecinii lor. Banii pe 
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care îi au și situația economică a localității sunt categoriile de care sunt cel mai puțin mulțumiți. 
Unul din doi subiecți spun că sunt nu prea mulțumiți sau foarte nemulțumiți de situația economică 
a localității, în timp ce 40% spun că banii pe care îi au nu-i mulțumesc. 

O3. Cât de mulţumit(ă)  
sunteţi de ...? % 

Foarte 
mulţumit 

Destul de 
mulţumit 

Nu prea 
mulţumit 

Foarte 
nemulţumit 

Sănătatea dvs. 21 56 19 1 

Serviciul pe care îl aveţi 17 65 13 5 

Banii pe care îi aveţi 4 56 35 5 

Nivelul de trai 3 76 20 1 

Localitatea dvs. 15 63 21 1 
Situaţia economică a localităţii 
dvs. 4 47 40 9 

Familia dvs. 47 49 3 1 

Prietenii dvs. 22 72 5 1 

Vecinii dvs. 17 71 10 2 

Observăm că cei mai mulți dintre locuitorii regiunii GAL Poarta Transilvaniei consideră că viața 
lor nu s-a schimbat față de cea de anul trecut. Doar 4% dintre respondenți admit că o duc mai 
rău decât anul trecut, în timp ce aproximativ 22% spun că le este mai bine sau mult mai bine. 
Când vine vorba de viața consătenilor, 8 din 10 subiecți au apreciat că nici aceasta nu s-a 
schimbat, în timp ce mai puțin de 7% consideră că situația acestora s-a înrăutățit față de anul 
trecut. Opiniile referitoare la viața oamenilor din țară sunt mai pesimiste. Doi din 10 subiecți spun 
că viața acestora e mai proastă sau mult mai proastă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 15: NIVELUL DE TRAI 
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DEZVOLTAREA COMUNITARĂ  

În general, locuitorii regiunii GAL Poarta Transilvaniei se declară mulțumiți și foarte mulțumiți de 
aspectele ce țin de localitatea lor. În topul aprecierilor lor se află ”Posibilitățile de a face 
cumpărăturile în sat”, ”Poșta”, ”Dispensarul/cabinetul medical” și ”Farmacia”. La polul opus se 
află „Mijloacele de transport public”, „Curățenia din satul lor” și „Gradul de poluare a mediului 
înconjurător. 

COM1. Cât de mulţumit sunteţi dvs. 
de …% 

Foarte 
mulţumit Mulţumit Nemulţumit Foarte 

nemulţumit 

Poştă  15 76 8 1 
Posibilităţile de a face 
cumpărăturile în sat 10 85 5 0 

Şcoala din satul dvs. 11 68 18 3 
Dispensarul / cabinetul medical 
de care aparţineţi 6 76 15 3 

Farmacia din comună 11 76 10 3 

Primăria localităţii dvs. 21 66 13 0 
Mijloacele de transport public pe 
care le folosiţi (autobuze, trenuri) 3 62 23 12 

Curăţenia din satul dvs. 1 62 31 6 

Iluminatul public 7 77 13 4 

Siguranţa dvs. şi a bunurilor dvs. 8 73 17 2 

Calitatea apei în sat 11 67 18 4 

Starea drumurilor din sat 4 56 35 5 
Gradul de poluare a mediului 
înconjurător     

Respondenții au fost rugați să aprecieze pe o scară de la 1 la 10, unde 1 – foarte slabă și 10 
foarte bună, diferite aspecte referitoare la infrastructura și echiparea edilitară a localității. Astfel, 
potrivit graficului de mai jos doar gradul de acoperire cu rețeaua de apă, starea tehnică a rețelei 
de apă și starea drumurilor au fost apreciate, în medie, cu aproape 6, ceea ce înseamnă că 
starea lor e mulțumitoare. Toate celelalte aspecte au fost apreciate, în medie, cu calificative între 
1 și 3, ceea ce înseamnă că, în opinia locatarilor, se află într-o stare proastă și foarte proastă. 
Starea tehnică a rețelei de gaz în regiunea GAL Poarta Transilvaniei a reieșit ca fiind cel mai 
puțin dezvoltată în opinia locuitorilor acestei regiuni. 
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FIGURA 16: INFRASTRUCTURĂ ȘI ECHIPARE EDILITARĂ 

Tot pe o scara de la 1 la 10, unde 1 –necesitate minimă și 10 necesitate maximă, locuitorii regiunii 
GAL Poarta Transilvaniei cuprinși în eșantionul nostru au fost rugați să aprecieze diferite aspecte 
din punct de vedere al necesității îmbunătățirii situației din localitatea lor prin prisma dezvoltării 
acestora. Potrivit rezultatelor prezentate în graficul de mai jos, îmbunătățirea locurilor de muncă 
reprezintă o necesitate maximă în vederea dezvoltării comunitare. La fel de necesare sunt 
îmbunătățirea actului de învățământ și a calității actului medical. Mai puțin necesare, dar totuși 
importante, rămân în opinia subiecților infrastructura și activitățile culturale, spațiile verzi și 
reducerea poluării. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 17: NEVOI DE DEZVOLTARE 
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În continuare, respondenții au fost rugați să evalueze pe o scară de la 1 la 10, unde 1- prioritate 
minima; 10 prioritate maxima, domeniile majore pentru dezvoltarea regiunii GAL Poarta 
Transilvaniei.  Astfel, dezvoltarea economică ar trebui să fie prioritară în vederea creșterii 
bunăstării regiunii, urmată de dezvoltarea sectorului agricol și silvic și a turismului. Domeniul 
asistenței sociale nu este prioritar potrivit opiniilor subiecților. 

 

 

 

 

 
 
 
FIGURA 18: DOMENII MAJORE DE DEZVOLTARE 

Întrebați dacă în satul lor un proiect comunitar ar putea fi dus cu succes până la capăt, 9 din 10 
respondenți spun că Da, ar putea fi dus cu bine până la capăt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 19: PROIECT COMUNITAR 

Printre factorii care determină succesul unui proiect, cei mai mulți dintre locatarii regiunii GAL 
Poarta Transilvaniei amintesc, în primul rând, de necesitatea sprijinului autorităților locale și 
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centrale. În acest sens, unii dintre subiecți amintesc că primarul lor este ”un om capabil și 
ambițios”, este ”un bun gospodar pentru satul nostru”. Un alt factor des întâlnit se referă la 
capacitatea oamenilor din sat de a se organiza, aceștia fiind ”capabili să facă ce trebuie și unde 
trebuie”.  Necesitatea derulării unor astfel de proiecte pentru bunăstarea localității și, implicit, a 
locuitorilor ei,  este o altă dimensiune la care fac referire locuitorii zonei GAL. De asemenea, sunt 
amintite proiectele care s-au derulat în trecut, proiecte care au fost finalizate cu succes și care, 
de cele mai multe ori, au fost finanțate prin fonduri UE. 

Cei mai sceptici spun că proiectele comunitare în localitatea lor nu ar avea o finalitate în special 
din cauza  lipsei de bani, a finanțărilor din partea autorităților locale, centrale și europene. În 
opinia locuitorilor zonei GAL, aceste subfinanțări vin din cauza lipsei de interes pentru localitatea 
lor. 

În continuare, subiecții studiului au fost rugați să numească persoanele care preiau inițiative și 
care au făcut ceva pentru localitatea în care trăiesc. Într-o proporție covârșitoare, prima alegere 
a fost primarul localității. Peste 80% dintre respondenți consideră că primarul este persoana care 
preia cel mai mult inițiative pentru bunăstarea localității, fiind urmat de preot și de doctor. Printre 
posibilele răspunsuri au fost enumerați și consilierul local, directorul școli, asociațiile agricole, 
întreprinzătorii din sat sau micii meseriași din sat, aceștia din urmă nu sunt văzuți că ar face ceva 
pentru binele localității lor. Aceste rezultate subliniază importanța implicării acestor actori în 
dezvoltarea comunitară. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 20: OAMENI CU INIȚIATIVĂ LA NIVEL LOCAL 
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În continuare vom prezenta rezultatele referitoare la evaluarea percepției locatarilor cu privire la 
impactul socio-economic al implementării proiectelor pe axa I în zona GAL Poarta Transilvaniei. 

În ce măsură sunteţi de acord cu 
faptul că următoarele măsuri au 
adus bunăstare localităţii 
dumneavoastră? 

În foarte 
mare 

măsură 

În mare 
măsură 

În mică 
măsură 

În foarte 
mică 

măsură 

Formare profesională (training), 
informare şi difuzare de cunoştinţe 62 36 2 0 

Instalarea tinerilor fermieri 74 21 4 1 
Modernizarea exploataţiilor 
agricole 73 24 3 0 

Îmbunătăţirea şi dezvoltarea 
infrastructurii legate de 
dezvoltarea şi adaptarea 
agriculturii 

73 23 4 0 

Sprijinirea fermelor agricole de 
semi-subzistenţă 71 24 4 1 

Furnizarea de servicii de consiliere 
şi consultanşă pentru agricultori 67 26 7 0 

Așa cum se poate observa în tabelul de mai sus, toate aceste măsuri aferente axei I sunt 
considerate de către respondent ca având un foarte mare impact asupra bunăstării localității din 
care provin. Astfel 90% dintre locuitorii regiunii GAL Poarta Transilvaniei consideră că Instalarea 
tinerilor fermieri, modernizarea exploatațiilor și îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii legate 
de dezvoltarea și adaptarea agriculturii sunt în foarte mare măsură răspunzătoare pentru 
bunăstarea localității lor. 

Pentru o înțelegere mai profundă a situației, subiecții au fost rugați să numească cea mai 
importantă activitate și să motiveze răspunsul. Astfel marea majoritate au vorbit despre 
importanța instalării tinerilor fermieri deoarece încă sunt foarte puțini tineri în aceste comunități 
care sunt informați sau ajutați să înceapă o mica afacere. De asemenea, necesitatea existenței 
forței de muncă tinere cu inițiativă este un alt motiv pentru care această măsură este foarte 
importantă. 

Următoarea activitate care a fost foarte des întâlnită în răspunsurile sătenilor este cea care se 
referă la sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență. Formarea profesională este, de 
asemenea, foarte importantă în opinia subiecților din cauza problemei lipsei locurilor de muncă 
cu care se confruntă aceste localități. Potrivit răspunsurilor, există suficientă forță de muncă 
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tânără în localitate, dar aceasta nu este formată, deci nu este folosită la adevărata valoare. 
Investirea în tineri prin aceste formări sau prin sprijinirea instalării tinerilor fermieri este văzută, 
în continuare, ca o necesitate pentru dezvoltarea comunităților din zonă. 

Aceste evidențe sunt susținute și de următoarele rezultate prezentate în figura de mai jos. Astfel, 
60% dintre respondenți consideră că în localitățile din care provin cei mai mulți tineri ajută la 
efectuarea unor activități agricole, de regulă în cadrul exploatațiilor agricole ale părinților. 
Aproximativ 50% spun că în foarte mare sau în mare măsură sunt de acord cu afirmația „Cunosc 
puțini agricultori tineri”. 83% consideră că cei mai mulți agricultori nu își permit să-și dezvolte 
producția agricolă. De asemenea, aproape 9 din 10 respondenți cred că cei mai mulți agricultori 
din satul lor au depășit vârsta pensionării. 

 

 

 

 

 

 

 
 
FIGURA 21: OPINIA ASUPRA SITUAȚIEI AGRICULTURII 

Întrebați care consideră că sunt principalele probleme cu care încă se confruntă agricultorii din 
localitățile lor, respondenții, în proporție de 90%, au făcut referire la lipsa resurselor financiare.  
La fel de importante sunt și lipsa echipamentelor agricole în teren, comercializarea producției sau 
slaba comunicare cu furnizorii de servicii. 

  

NOIEMBRIE - DECEMBRIE 2014 95 
 

23

15

4

48

17

22

66

30

13

36

32

37

10

48

70

13

38

33

1

7

13

3

13

8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Cei mai mulți agricultori din satul meu au depășit 
vârsta pensionării

Cei mai mulți agricultori pe care ii cunosc nu 
doresc să schimbe modul in care fac agricultură 

Cei mai multi agricultori pe care îi cunosc își 
permit să-și dezvolte producția agricolă

Cei mai mulți agricultori pe care îi cunosc depind 
de subvențiile acordate prin APIA

Cunosc puțini agricultori tineri

Cei mai mulți tineri din satul meu ajută la 
efectuarea unor activităţi agricole, de regulă în 

cadrul exploatațiilor agricole ale părinților.

În foarte mare măsură În mare măsură În mică măsură În foarte mică măsură

În ce măsură sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii: %



Studiu al zonei privind impactul implementării Axei I din Strategia de Dezvoltare Locală a 
Teritoriului GAL POARTA TRANSILVANIEI 

 
 

În ce măsură consideraţi că 
următoarele încă reprezintă o 
problemă pentru agricultorii din 
localitatea dvs.? 

În foarte 
mare 

măsură 

În mare 
măsură 

În mică 
măsură 

În foarte 
mică 

măsură 

Lipsa resurselor financiare 71 24 4 1 
Lipsa echipamentelor agricole în 
teren 54 32 12 2 

Comasarea culturilor 45 28 20 7 

Comercializarea producţiei 67 25 5 3 
Slaba comunicare cu furnizorii de 
servicii (inclusiv apa de irigat) 55 30 11 4 

Lipsa utilităţilor (birouri, tehnologie 
informatică, transport, ateliere) 54 29 11 6 

Slab acces la informaţii de interes 
(piața agricolă, noi tehnologii etc.) 62 18 18 2 

Lipsa de mână de lucru sau 
calitatea slabă a acesteia 46 30 14 10 

De asemenea, subiecții au fost rugați să aleagă principalele activități economice care ar trebui 
să fie în continuare sprijinite datorită potențialului lor de dezvoltare a localității lor. Cei mai mulți 
respondenți au identificat ”Accesarea de fonduri europene nerambursabile pentru investiții în 
agricultura ecologică, în asociații agricole și în turism” ca fiind esențială pentru dezvoltarea 
comunitară. De asemenea, crearea de asociații pentru domeniul agricol, posibilitatea producerii 
unor produse ecologice, recoltarea laptelui provenit de la animale sunt alte acțiuni care trebuie 
susținute în continuare. Nu în ultimul rând, sprijinirea tinerilor în producția agricolă, modernizarea 
infrastructurii și a agriculturii practicate la nivel local, susținerea, sprijinirea și informarea 
producătorilor agricoli locali sunt alte activități menționate de respondenți, în special din cauza 
potențialului lor de a crea locuri de muncă. 

În ciuda perspectivelor pe care proiectele și măsurile desfășurate în localitățile lor le oferă din 
prisma creșterii bunăstării comunitare, respondenții au identificat anumite probleme majore care 
încă nu au fost rezolvate și care au nevoie de soluții urgente în viitorul apropiat. Astfel, fiind rugați 
să identifice principalele trei probleme ale localității în care locuiesc, sătenii au atras atenția, în 
special, asupra lipsei locurilor de muncă, asupra imposibilității agricultorilor locali de a-și valorifica 
produsele, dar și asupra costurilor de producție mult prea mari, a lipsei tinerilor din spectrul 
sectorului agricol și forestier, unele sate sunt slab populate și îmbătrânite. Alte probleme 
comunitare amintite de săteni țin de canalizare, de alimentarea cu apă potabilă, de lipsa de 
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încredere în accesarea fondurilor nerambursabile, de distanța mare față de cel mai apropiat oraș, 
de infrastructură, de lipsa investițiilor, dar și de serviciile de sănătate precare. 

În ceea ce privește soluțiile pe care respondenții le oferă la problemele mai sus amintite, cei mai 
mulți propun atragerea de investitori, accesarea de fonduri nerambursabile/europene, înființarea 
de asociații agricole, organizarea de cursuri de formare, promovarea zonei prin finanțări 
nerambursabile, sprijinirea fermelor și a societăților comerciale, dezvoltarea fermelor, a piețelor, 
curățarea pășunilor și folosirea fondurilor APIA, dar și susținerea tinerilor în dezvoltarea propriilor 
afaceri. De asemenea, sunt amintite soluții ce țin de investiții în infrastructură: refacerea asfaltării, 
a canalizării, a transportului local, modernizarea stației PECO, dar și soluții pentru dezvoltarea 
serviciilor sociale. 

Nu în ultimul rând, locuitorii zonei GAL Poarta Transilvaniei au fost rugați să vorbească despre 
principalele resurse existente pe care se poate baza dezvoltarea socio-economică a localității 
lor, dar și despre principalele elemente reprezentative pentru localitatea în care trăiesc.  

Astfel, agricultura a fost identificată ca principala resursă a zonei, urmată de zona geografică 
prielnică creșterii animalelor. Exploatarea lemnului, turismul și proximitatea spațială față de Crișul 
Repede sunt alte resurse identificate. 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 22: AGRICULTURA 

NOIEMBRIE - DECEMBRIE 2014 97 
 

Agricultura

Turismul/ 
Agroturism

Exploatare
a lemnului

Pescuitul/ 
vecinătate
a cu Crişul 

Repede 

Creşterea
animalelor



Studiu al zonei privind impactul implementării Axei I din Strategia de Dezvoltare Locală a 
Teritoriului GAL POARTA TRANSILVANIEI 

 
 

Elementele reprezentative ale localității lor au fost identificate de cei mai mulți dintre respondenți 
ca fiind așezarea geografică, apartenența la zona GAL Poarta Transilvaniei, turismul, dar și târgul 
de la Fechetău (Negreni). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 23: AȘEZAREA GEOGRAFICĂ 

În final, subiecții au fost rugați să vorbească despre intenția lor de a-și deschide o afacere în 
următorul an. Doar 3 din 10 chestionați sunt optimiști și își doresc să pună bazele unei afaceri în 
viitorul apropiat.  

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 24: INTENȚIA DE A PORNI O AFACERE 
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6.3. RĂSPUNSURI LA ÎNTREBĂRILE SPECIFICE DE EVALUARE. 
INTERVIURILE CU BENEFICIARII 

Cei mai mulți dintre beneficiari au ales să investească în această zonă pentru că aici este locul 
în care s-au născut, au crescut și și-au întemeiat familia. De asemenea, unii dintre ei aveau în 
proprietate teren agricol pe care și-au dorit să-l valorifice, dar sunt și unii beneficiari care au 
remarcat oportunitățile acestei zone și s-au hotărât să dezvolte o afacere. Printre oportunitățile 
acestei zone, beneficiarii au amintit faptul că zona GAL Poarta Transilvaniei are acces rutier și 
feroviar, este prielnică pentru creșterea animalelor, zootehnie și pomicultură și are un potențial 
turistic insuficient exploatat. 

Până acum, cele mai mari probleme întâmpinate în derularea proiectelor sunt legate de primărie, 
Registrul Agricol și APIA, amplasarea incorectă a terenurilor, prea multă birocrație. Unii dintre 
beneficiari au atras atenția asupra informării incorecte de către autoritățile romane, mai exact 
unde trebuia să ajungă, să mergea tot de două ori ca să fie lămurit complet (Ț.D). Un alt beneficiar 
spune că principalele probleme au fost datorate lipsei procedurilor din sistem, de la evaluarea și 
selectarea proiectului, până la implementarea acestuia (R.C). Există și beneficiari care nu au 
întâmpinat probleme. Cei mai mulți spun că problemele au apărut în prima fază a proiectului, 
lucru care i-a împiedicat pe unii sa obțină autorizația de construcție, în faza de selecție sau de la 
depunerea cererii de finanțare. 

Întrebați dacă ar mai investi în această zonă, cei mai mulți dintre beneficiari au spus că da, cu 
siguranță, mai ales că încă există foarte multe persoane fără loc de muncă. Continuarea derulării 
acestor proiecte este văzută ca o necesitate pentru dezvoltarea acestei zone, dar și pentru 
încurajarea tinerilor să rămână și să investească în localitățile lor. Lipsa resurselor financiare este 
un element definitoriu care îi tine în special pe tineri departe de orice investiție. Din păcate, sunt 
foarte mulți tineri care nu își permit să dezvolte o afacere pentru că elementul financiar se leagă 
de cel tehnic, iar la implementarea unui proiect este nevoie de o bază financiară și apoi de a 
respecta anumiți pași astfel încât proiectul să fie eligibil la final. 

O parte importantă  a discuțiilor s-a purtat în jurul măsurii 411.112 Instalarea tinerilor fermieri și 
a impactului pe care această măsură o are asupra zonei. Cei mai mulți dintre ei recunosc 
importanța acestei măsuri deoarece, în opinia lor, este foarte greu pentru un tânăr să ia decizia 

NOIEMBRIE - DECEMBRIE 2014 99 
 



Studiu al zonei privind impactul implementării Axei I din Strategia de Dezvoltare Locală a 
Teritoriului GAL POARTA TRANSILVANIEI 

 
 

să devină un mic fermier ținând cont de contextul socio-economic. Rolul tânărului fermier în 
dezvoltarea sistemului agricol este unul esențial, dar din lipsă de resurse financiare și de 
pregătire în domeniu acesta este periclitat. Soluția reprezintă accesarea de cât mai multe fonduri 
europene astfel încât tinerii să fie sprijiniți în încercarea lor de a pune bazele unei afaceri în acest 
sector. De asemenea, pe lângă resursele financiare un tânăr fermier ar avea nevie de 
cooperative agricole pentru vânzarea și distribuirea produselor dar și de multă voință și optimism. 
Din păcate, spun beneficiarii, tinerii întâmpină foarte multe obstacole în încercarea de a depăși 
nivelul agriculturii de subzistență. Majoritatea sunt datorate lipsei resurselor financiare coroborate 
cu lipsa pieței de desfacere a producției obținute. Unii spun că obstacole ar fi multe și la APIA și 
la Finanțe și că peste tot  e prea multă birocrație. 

Întrebați cine ar trebui să-i sprijine pe tineri în demersul lor de a investi în domeniul agricol, cei 
mai mulți dintre intervievați au spus că statul, reprezentat de guvern și de instituțiile statului, ar 
trebui să-i ajute , dar unii sunt de părere că i-ar ajuta și o colaborare mai bună a băncilor. A fost 
evidențiat și faptul că pentru sprijinirea tinerilor fermieri este nevoie de organizarea de cursuri de 
pregătire în domeniul agricol, organizarea de vizite la ferme model, sprijinirea acestora pentru 
accesarea fondurilor europene. 

O altă problemă identificată de intervievați se referă la lipsa de cooperative și de asociații agricole 
care sunt în continuare o problemă majoră în această zonă, cu toate că au existat și există 
inițiative în acest sens. Dar și aici bariera resurselor financiare este, în continuare, foarte greu de 
depășit. Un centru cum e GAL Poarta Transilvaniei este văzut de cei mai mulți dintre beneficiari 
o modalitate de a depăși aceste greutăți financiare. Bineînțeles că și aici a fost amintită 
necesitatea sprijinului din partea autorităților locale și centrale. 

Cei care cunosc exemple de cooperative agricole, grupuri de producători în zona GAL POARTA 
TRANSILVANIEI au spus că acestea  sunt o posibilitate de dezvoltare pentru tinerii fermieri, 
deoarece asocierea le dă mai multe posibilități de reușită, posibilitatea să-și valorifice produsele 
obținute de ei, sprijin pentru a accesa fonduri  și astfel ar încuraja cât mai mulți tineri să se 
dezvolte. Cooperative agricole, grupuri de producători în zona GAL POARTA TRANSILVANIEI 
cunoscute sunt :Cooperativa agricolă Prodecosano Bulz, Cooperativa Agricolă din localitatea 
Negreni, Cooperativa Agricolă din localitatea Ciucea. (R.C.) 
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În ceea ce privește subiectul agriculturii de subzistență, cei mai mulți dintre intervievați cred că 
acest tip de a face agricultură este încă predominant și sunt de părere că  principala modalitate 
prin care s-ar putea sprijini fermele agricole de subzistență ar fi crearea  unor cooperative sau 
asociații de mai mulți producători, puncte de desfacere a produselor. Unii au spus  că este 
necesară acordarea de subvenții nerambursabile și sprijinirea prin toate modurile posibile a 
fermelor care există pe plan local de autoritățile locale prin acordarea de facilități.  

De asemenea, este necesară sprijinirea fermierului în întocmirea proiectelor prin crearea unor 
centre  speciale care să-i ajute. Serviciile de consiliere și consultanță pentru agricultori reprezintă 
o necesitate la nivelul teritoriului GAL, care pot conduce la o restructurare a fermelor și la 
îmbunătățirea managementului acestora (R.C.), de aceea, în opinia intervievaților, ar trebui să 
existe mai multe astfel de centre de consiliere și consultanță care să-i ajute pe agricultori să 
acceseze măsuri în toate domeniile agroturistic și altele. 

6.4. STABILIREA IMPACTULUI IMPLEMENTĂRII AXEI I DIN SDL 
POARTA TRANSILVANIEI  

Impactul referitor la crearea de locuri de muncă depinde de crearea reală a noi locuri de muncă 
în cadrul proiectelor finalizate. Nu există date de monitorizare referitoare la proiecte, care să 
cuantifice locurile de muncă efectiv create, ci doar date referitoare la previziunea de a crea locuri 
de muncă asumate de către beneficiari în dosarul cererii aprobate. Crearea de locuri de muncă 
se poate verifica doar în cazul  proiectelor finalizate și datorită faptului că multe plăți efectuate 
reprezintă plăți parțiale ale proiectelor în derulare, nu se poate realiza corelarea între nivelul de 
execuție financiară a măsurilor și target-ul indicatorului de creare a locurilor de muncă. 

Datele de monitorizare corespunzătoare axei 1, cuantifică angajamentele de creare de locuri de 
muncă nete în cadrul măsurii 121, fapt ce nu a fost luat în considerare la programarea target-
urilor. Monitorizarea implementării SDL trebuie să cuantifice și crearea de locuri de muncă în 
cadrul măsurilor axei 1 pentru a putea stabili impactul real al întregii strategii de dezvoltare în 
crearea de locuri de muncă. 
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Pe cale de consecință, nu poate fi cuantificat impactul net al creării de locuri de muncă, dar se 
poate estima că se ajustează suficient la programarea inițială și că distribuția contribuției 
măsurilor este diferită. 

Datele de monitorizare a implementării PNDR nu oferă suficiente informații pentru stabilirea 
impactului net al măsurilor implementate asupra creșterii productivității muncii în sectorul agricol. 
Totuși, procesul participativ a detectat o influență importantă a PNDR asupra îmbunătățirii 
productivității muncii în rândul beneficiarilor măsurilor de investiții din cadrul Axei I (____% 
realizează o îmbunătățire a productivității). Totuși, aceste date nu pot fi considerate ca fiind unele 
definitive fără o analiză în cadrul procesului de monitorizare a implementării. 

Examinarea nivelurilor atinse de fiecare sub-măsura la 19.12.2014 în realizarea țintelor de 
impact, precum și revizuirea indicatorilor de realizare care se prezintă în fișele fiecărei măsuri 
trecute în anexa și care au fost analizați pentru a emite răspunsul la întrebările comune și 
specifice de evaluare, permit să se analizeze atingerea țintelor de realizare programate în 
formularea inițială a SDL.   
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VII. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI  

 

7.1. CONCLUZII  

Axa  1  are  în  vedere  transformarea  structurală  și  încorporarea  valorii  adăugate  în  producția  
alimentară, promovând creșterea valorii adăugate în procesele de producție, introducând 
îmbunătățiri tehnice și structurale. 
Implementarea măsurilor acestei axe corespund obiectivelor referitoare la crearea de locuri de 
muncă, menținerea populației în mediul rural și de creștere a calității nivelului de viață.  
Procentul de finanțare alocat axei este adecvat momentului în care se regăsește 
implementarea măsurilor corespunzătoare Axei I, de diversificare și dezvoltare. 

Concluzii referitoare la coerența strategiei 

Deși formularea SDL este coerentă cu obiectivele PNS/PNDR 2017-2013, nivelul său scăzut de 
implementare în ceea ce privește Axa I îngreunează verificarea practică a coerenței programate. 
Examinarea gradelor de realizare a obiectivelor SDL după execuția financiară a măsurilor  
evidențiază  faptul  că  gradul  de  realizare  a  respectivelor  obiective  nu  este,  în  toate  cazurile,  
conform programării inițiale, îndeosebi în ceea ce privește Măsura 123. 

Concluzii referitoare la echilibrul financiar în execuția SDL 

SDL, prin formularea sa, alocă resursele financiare în funcție de ierarhia programată a 
obiectivelor, ierarhie care corespunde nevoilor de dezvoltare stabilite pentru teritoriul GAL Poarta 
Transilvaniei. 
În cadrul Axei I, cel mai mare buget a fost alocat măsurii 121 (Modernizarea exploatațiilor 
agricole) urmată de măsura 123 (Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere). 

Concluzii referitoare la eficacitate 

Axa 1: Bilanțul general este pozitiv. Măsurile legate de schimbările structurale au fost mai puțin 
eficace decât cele legate de îmbunătățirea productivității și crearea de întreprinderi. 
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Măsurile prezintă un nivel de eficacitate redus în ceea ce privește numărul beneficiarilor sprijiniți, 
mai ales dacă-l comparăm cu volumul total de investiții pe care proiectele îl pot genera. 

Concluzii referitoare la eficiență 

Analiza referitoare la eficiență a fost completată cu gradul de execuție al măsurilor. 
Rezultatele generale în ceea ce privește Axa I reflectă un nivel redus al eficienței. Având în 
vedere rezultatele obținute în ceea ce privește numărul beneficiarilor și al acțiunilor sprijinite 
măsurile nu sunt eficiente. Diferența între costurile medii programate și executate pe acțiune se 
reflectă în rezultatele cu un număr mai mic de beneficiari și costuri mult mai mari pe proiect decât 
cele planificate inițial în SDL. Explicația reiese, pe de o parte, dintr-o nevoie acută de investiții 
pentru transformarea structurală a exploataților agricole și a unităților agroalimentare, pentru 
introducerea îmbunătățirilor tehnice necesare adaptării la cerințele pieței europene, iar pe de altă 
parte, din lipsa unei experiențe îndelungate în implementarea  programelor de dezvoltare rurală 
care a fost greu de estimat la momentul programării, în lipsa unor date statistice istorice, un cost 
mediu real pentru investițiile necesare acoperirii nevoilor de modernizare ale agriculturii 
românești. 

Măsurile 112 și 141 au un grad ridicat de eficiență. Comparându-se costurile medii pe beneficiar, 
gradul ridicat de eficiență indică faptul că resursele financiare alocate sunt mai mari decât sprijinul 
mediu primit de fiecare dintre beneficiari. Astfel resursele folosite în vederea realizării obiectivelor 
specifice măsurilor sunt mai mici decât bugetul planificat. 
Rezultatele au fost de asemenea pozitive în cazul măsurii 121 prin care se dorea sprijinirea 
activităților economice și care prevăd și investiții private.  

Concluzii referitoare la implementarea SDL 
Implementarea SDL este condiționată de întârzierea cu care a fost emisă Decizia de autorizare 
și cu care au fost lansate primele măsurile din SDL (mai 2013). 

Concluzii referitoare la coordonarea SDL 
În administrarea SDL, intervin două instituții care trebuie să-și coordoneze activitățile cu AM-
PNDR, respectiv ASOCIAȚIA GAL POARTA TRANSILVANIEI și APDRP/AFIR. Această 
împărțire încetinește procesele de management ale SDL. 
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Concluzii referitoare la acțiunile de informare și publicitate pentru SDL 

S-au realizat, prin mediile de comunicare în masă, campanii de informare cu scopul de a se face 
cunoscut sprijinul oferit prin SDL, însă sunt necesare acțiuni de informare sistematică a tuturor 
potențialilor beneficiari ai măsurilor. În plus, pot fi consultate informațiile existente pe website-ul 
ASOCIAȚIEI GAL, www.poartatransilvaniei.ro. Totuși, pătrunderea noilor tehnologii ale 
cunoașterii în mediul rural este încă redusă și, în acest scop, este necesară prezența mijloacelor 
de comunicare directe. 

Concluzii privind impactul socio-economic obținut 

În ciuda perspectivelor pe care proiectele și măsurile desfășurate în localitățile lor le-au oferit din 
prisma creșterii bunăstării comunitare, localitățile din zona GAL Poarta Transilvaniei se confruntă 
cu probleme majore care încă nu au fost rezolvate și care au nevoie în continuare de soluții 
urgente în viitorul apropiat, printre care: lipsa locurilor de muncă, imposibilitatea majorității 
agricultorilor locali de a-și valorifica produsele, costurile de producție mult prea mari, dar și lipsa 
tinerilor din spectrul sectorului agricol și forestier.  

Alte probleme comunitare amintite de săteni țin de canalizare, de alimentarea cu apă potabilă, 
de lipsa de încredere în accesarea fondurilor nerambursabile, de distanța mare față de cel mai 
apropiat oraș, de infrastructură, de lipsa investițiilor, dar și de serviciile de sănătate precare. 

În această perspectivă, toate măsurile aferente Sub-măsurii 411 din SDL POARTA 
TRANSILVANIEI au reieșit ca având un foarte mare impact asupra bunăstării comunitare. Astfel 
90% dintre locuitorii regiunii GAL Poarta Transilvaniei consideră că instalarea tinerilor fermieri, 
modernizarea exploatațiilor și îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea 
și adaptarea agriculturii sunt în foarte mare măsură răspunzătoare pentru bunăstarea localității 
lor.  

Astfel, marea majoritate au vorbit despre importanța instalării tinerilor fermieri deoarece încă sunt 
foarte puțini tineri în aceste comunități care sunt informați sau ajutați să înceapă o mica afacere.  

Formarea profesională este, de asemenea, foarte importantă în opinia sătenilor în special din 
cauza problemei lipsei locurilor de muncă cu care se confruntă aceste localități. Investirea în 
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tineri prin aceste formări sau prin sprijinirea instalării tinerilor fermieri este văzută, în continuare, 
ca o necesitate pentru dezvoltarea comunităților din zonă. 

Necesitatea sprijinirii tinerilor fermieri reiese și din faptul că 60% dintre locuitorii zonei consideră 
că în localitățile din care provin cei mai mulți tineri ajută la efectuarea unor activități agricole, de 
regulă în cadrul exploatațiilor agricole ale părinților. De asemenea, aproape 9 din 10 respondenți 
cred că cei mai mulți agricultori din satul lor au depășit vârsta pensionării. 

Întrebați care consideră că sunt principalele probleme cu care încă se confruntă agricultorii din 
localitățile lor, respondenții, în proporție de 90%, au făcut referire la lipsa resurselor financiare.  
La fel de importante sunt și lipsa echipamentelor agricole în teren, comercializarea producției sau 
slaba comunicare cu furnizorii de servicii. 

De asemenea, subiecții au fost rugați să aleagă principalele activități economice care ar trebui 
să fie în continuare sprijinite datorită potențialului lor de dezvoltare a localității lor. Cei mai mulți 
respondenți au identificat ”Accesarea de fonduri europene nerambursabile pentru investiții în 
agricultura ecologică, în asociații agricole și în turism” ca fiind esențială pentru dezvoltarea 
comunitară. De asemenea, crearea de asociații pentru domeniul agricol, posibilitatea producerii 
unor produse ecologice, recoltarea laptelui provenit de la animale sunt alte acțiuni care trebuie 
susținute în continuare. Nu în ultimul rând, sprijinirea tinerilor în producția agricolă, modernizarea 
infrastructurii și a agriculturii practicate la nivel local, susținerea, sprijinirea și informarea 
producătorilor agricoli locali sunt alte activități menționate de respondenți, în special din cauza 
potențialului lor de a crea locuri de muncă. 

Și din punctul de vedere al beneficiarilor Axei I în teritoriului GAL Poarta Transilvanei, continuarea 
derulării acestor proiecte este văzută ca o necesitate pentru dezvoltarea acestui teritoriu, dar și 
pentru încurajarea tinerilor să rămână și să investească în localitățile lor. Lipsa resurselor 
financiare este un element definitoriu care îi ține în special pe tineri departe de orice investiție. 
Din păcate, spun beneficiarii, tinerii întâmpină foarte multe obstacole în încercarea de a depăși 
nivelul agriculturii de subzistență. Majoritatea sunt datorate lipsei resurselor financiare coroborate 
cu lipsa pieței de desfacere a producției obținute. 
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În ceea ce privește subiectul agriculturii de subzistență, beneficiarii cred că acest tip de a face 
agricultură este încă predominant în zona GAL Poarta Transilvaniei și sunt de părere că  
principala modalitate prin care s-ar putea sprijini fermele agricole de subzistență ar fi crearea  
unor cooperative sau asociații de mai mulți producători, puncte de desfacere a produselor. Unii 
au spus  că este necesară acordarea de subvenții nerambursabile și sprijinirea prin toate 
modurile posibile a fermelor care există pe plan local de autoritățile locale. 

Concluzii generale privind Axa 1 și concluzii specifice privind măsurile din cadrul său 

Impactul măsurilor asupra restructurării fermelor a fost unul redus. Interviurile realizate atestă 
că structura fermelor este similară cu cea stabilită pentru perioada de implementare a PNDR-
ului. Totuși, acțiunile întreprinse au contribuit într-o măsură moderată la adaptarea fermelor mai 
mici la piață, la crearea de locuri de muncă și la evitarea migrației populației din mediul rural. 

Impactul măsurilor asupra creșterii valorii adăugate și a dezvoltării industriei agroalimentare 
este nul. Efectul în ceea ce privește diversificarea producției este moderat. Deși numărul de 
beneficiari sprijiniți este redus, impactul asupra sustenabilității fermelor și asupra beneficiarilor a 
fost pozitiv. 

Repercusiunile asupra calității au fost mai mici decât ceea ce a fost planificat, deoarece cu un 
volum al investiției foarte ridicat, numărul de beneficiari care realizează modernizări și 
îndeplinesc standardele europene de calitate este redus. Efectul este atenuat de volumul 
investițiilor noi care conform normelor în vigoare se realizează, în mod obligatoriu cu respectarea 
standardelor comunitare. 

Contribuția la introducerea de noi tehnologii și inovații în industria agroalimentară a avut o 
influență directă asupra firmelor sprijinite. 
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7.2. RECOMANDĂRI  

Apreciem că trebuie mărit efortul în ceea ce privește execuția axei 1 acordându-se atenție 
participării micilor producători și micilor întreprinderi deoarece programarea inițială a SDL s-a 
făcut având în vedere proiecte de dimensiuni economice mai mari și prevede atingerea unui 
număr mai mare de beneficiari decât cel atins până în prezent. 

Se recomandă încurajarea cererilor micilor exploatații cu aplicarea proiectelor de o mai mică 
anvergură care să faciliteze și crearea de micro-întreprinderi cu mai mari facilități de cofinanțare. 

Nivelul  scăzut  de  execuție  atins  până  în  prezent  de  unele  dintre  măsuri  care  au  potențialul  
de  a  atinge obiectivele programate reprezintă un motiv suficient pentru reprogramarea 
resurselor financiare alocate înspre măsuri cu potențial de absorbție a fondurilor și impact în 
teritoriu, cum ar fi Măsura 112.  

În cazul măsurilor Axei 1 se constată necesitatea asigurării unor servicii de informare și 
consiliere adresate micilor fermieri, este importantă exploatarea oportunităților adresate 
utilizatorilor de terenuri agricole ca furnizori de bunuri și servicii de mediu, de a ieși pe piața cu 
produse tradiționale, obținute la scară mică, prin metode extensive. 

Recomandări pentru îmbunătățirea eficacității și eficienței măsurilor 

Trebuie să se îmbunătățească procesul de execuție a proiectelor aprobate. S-a constatat că 
execuția financiară redusă înregistrată se datorează, în mare măsură, întârzierilor implementării 
proiectelor selectate. 

Se recomandă să se continue activitatea în ceea ce privește încurajarea asocierilor care să ofere 
micilor agricultori condiții mai bune pentru promovarea și comercializarea produselor lor. 

Este important să se continue încurajarea, printre potențialii beneficiari, unei mai mari 
productivități și să se continue munca în vederea îmbunătățirii sectoarelor prioritare și în vederea 
atingerii standardelor europene de calitate. 
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Aplicarea măsurilor 111 și 143 trebuie să sporească gradul de succes al celorlalte măsuri ale 
Axei 1, mai ales în cadrul exploatațiilor mai mici cu o mai mică capacitate de a răspunde condițiilor 
de eligibilitate precum planuri de afaceri, proiecte de îmbunătățiri tehnice, proiecte de 
diversificare și pregătire a dosarelor de cerere de sprijin. 

În mediul rural volumul investiției totale generate și impactul în ceea ce privește ocuparea sunt 
pozitive. Se recomandă îmbunătățirea sistemului de monitorizare în vederea cunoașterii 
impactului real asupra volumului investiției și a creării de locuri de muncă în proiectele finalizate, 
precum și încurajarea înființării de microîntreprinderi cu proiecte mai mici facilitând astfel 
obținerea cofinanțării și accesul la un număr mai mare de beneficiari. 

În ceea ce privește structura fermelor și dispersia terenurilor, unele măsuri de încurajare a 
asocierii utilizatorilor de terenuri agricole, de compactare a suprafețelor utilizate în cadrul fermei 
ar conduce la o eficiență și eficacitate crescută a măsurilor Axei 1. 

Recomandări pentru îmbunătățirea impactului Programului 
Recomandări pentru îmbunătățirea impactului Axei 1 și a măsurilor sale 

Trebuie să se consolideze activitățile de formare și consultanță relaționate cu măsurile axei 1 
pentru a promova o creștere a propunerilor de proiecte și pentru a îmbunătăți cunoașterea de 
către beneficiari a activităților propuse. 

112 
Instalarea 
tinerilor 
fermieri 

Se recomandă continuarea acestei măsuri şi realocarea de 
fonduri către această măsură deoarece aceasta are efecte 
pozitive asupra creării de noi locuri de muncă la nivelul 
teritoriului. 

121 
Modernizarea 
exploataţiilor 
agricole 

Stimularea execuţiei măsurii în cadrul fermelor de mici dimensiuni 
(de semi-subzistenţă şi comerciale mici) şi a celor localizate în 
zonele defavorizate din teritoriul GAL POARTA TRANSILVANIEI 
(Ciucea, Negreni, Bulz). 

Ar fi oportună creşterea nivelului alocării financiare a măsurii 
pentru a putea răspunde cererilor extrem de mari ale sectorului şi 
necesităţii de restructurare a exploataţiilor agricole pentru a se 
adapta cerinţelor actuale ale pieţei. 
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141 Sprijinirea 
fermelor 
agricole de 
semi- 
subzistenţă 

Trebuie să se propună indicatori de monitorizare a măsurii care 
să fie specifici pentru cuantificarea evoluţiei transformării 
structurale a măsurii (modificarea dimensiunii economice a 
exploataţiilor sprijinite). 

Punerea în aplicare a măsurii 111 şi 143 poate reprezenta o 
motivare puternică pentru a stimula participarea în cadrul 
acestei măsuri, însă trebuie să se acorde o atenţie deosebită 
contactului, comunicării directe cu potenţialii beneficiari ai 
acestei măsuri. 

Suma aferentă sprijinului măsurii este redusă pentru a promova în 
mod direct transformarea structurală a fermelor, însă responsabilii 
măsurii indică anumite schimbări de tendinţă care pot da 
rezultate pe termen mediu şi lung. 
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ANEXE   
MODEL CHESTIONAR 
 

RARES CONSULTING GROUP SRL 
CERCETĂRI, EVALUĂRI, DESIGN DE PROGRAME ȘI STRATEGII 
 
 
Cercetare privind  dezvoltarea zonei „Poarta Transilvaniei” din perspectiva cetățenilor 
DECEMBRIE 2014 
 
 
Bună ziua! 
Prezentul chestionar se aplică pentru a ajuta la înțelegerea cât mai bună a opiniei dumneavoastră vis-a-vis de 

posibilitățile de dezvoltare a comunității din care faceți parte. Studiul face parte dintr-o cercetare mai amplă, 
ale cărei rezultate vor fi utilizate în actualizarea și implementarea strategiei de dezvoltare a zonei „Poarta 
Transilvaniei”. Ați fost contactat(ă) ca participant în acest proiect prin tragere la sorți. Vă vom pune o serie de 
întrebări timp de aproximativ 30 de minute pentru a înțelege părerea dvs. în legătură cu problemele aflate în 
discuție.  

 
Toate informațiile pe care ni le transmiteți vor fi păstrate confidențial și vor fi folosite pentru a înțelege problemele 

menționate mai sus. Numele, adresa și orice altă informație care vă identifică nu vor fi folosite în publicații, 
prezentări sau alte materiale.  

 
Confidențialitatea datelor dumneavoastră va fi maximă. Datele vor fi prezentate doar agregat, în prelucrări statistice, 

fără a fi în nici un fel asociate cu persoana dvs. 
 
Consimțământ 
 
Nu există riscuri cunoscute asociate cu participarea la acest studiu. De asemenea, nu veți beneficia în mod direct în 

urma participării la acest studiu. Vă rugăm să ne acordați 30 min. pentru a completa acest chestionar. 
Pentru a fi eligibil și a răspunde la întrebări trebuie să aveți cel puțin 18 ani. Răspunsurile vor fi acordate în mod 

voluntar, puteți alege dacă vreți să nu participați sau să întrerupeți oricând acest chestionar. Doar o singură 
completare a acestui chestionar este permisă pe gospodărie. Puteți chiar să evitați să răspundeți la anumite 
întrebări. Aveți tot dreptul de a părăsi sau de a vă retrage din acest studiu oricând. 

 
Dacă aveți orice nelămurire sau întrebare cu privire la acest studiu, cum ar fi o problemă științifică, sau dacă doriți 

să raportați o problemă, vă rog să contactați cercetătorul: 
 
RARES CONSULTING GROUP SRL 
office@inway.ro 
0260.633.477 
 
În numele echipei de cercetare, vă mulțumim pentru participare. 
Începerea completării chestionarului indică consimțământul dumneavoastră de a participa. 
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Nr. chestionar: _______ 
 

C H E S T I O N A R 
 

NOTĂ: VĂ RUGĂM SĂ COMPLETAȚI PRIN ÎNCERCUIREA VALORILOR CORESPUNZĂTOARE OPINIEI CELUI 
INTERVIEVAT, PRIN MARCAREA CU „X” ACOLO UNDE ESTE CAZUL SAU PRIN NOTAREA RĂSPUNSULUI 
PROPRIU-ZIS. 

 

 
O1. Cât de mulțumit sunteți în general de felul în care trăiți? 

4. foarte mulțumit 3. destul de mulțumit 2. nu prea mulțumit 1. deloc mulțumit 9. NS/NR 

O2. Cum credeți că veți trăi peste un an? 
1. mult mai bine 2. ceva mai 

bine 
3. aproximativ la 

fel 
4. ceva mai 

prost 
5. mult mai 

prost 
9 NS/NR 

 

Cât de mulțumit(ă) sunteți de ...? Foarte 
mulțumit 

Destul de 
mulțumit 

Nu prea 
mulțumit 

Foarte 
nemulțumit NS NR 

O4. Sănătatea dvs. 4 3 2 1 8 9 

O5. Serviciul pe care îl aveți 4 3 2 1 8 9 

O6. Banii pe care îi aveți 4 3 2 1 8 9 

O7. Nivelul de trai 4 3 2 1 8 9 

O8. Localitatea dvs. 4 3 2 1 8 9 

O9. Situația economică a localității dvs. 4 3 2 1 8 9 

O10. Familia dvs. 4 3 2 1 8 9 

O11. Prietenii dvs. 4 3 2 1 8 9 

O12. Vecinii dvs. 4 3 2 1 8 9 

 
 

Cum este […] în prezent comparativ cu 
cea de acum un an? 

Mult mai 
bună Mai bună Aproximativ 

la fel 
Mai 

proastă 
Mult mai 
proastă NR NS 

O13. viața dvs. 1 2 3 4 5 8 9 

O14. viața oamenilor din localitatea dvs. 1 2 3 4 5 8 9 

O15. viața oamenilor din țară 1 2 3 4 5 8 9 
 

 

DEZVOLTARE COMUNITARĂ 
 

OPINII – CALITATEA VIEȚII 

NOIEMBRIE - DECEMBRIE 2014 112 
 



Studiu al zonei privind impactul implementării Axei I din Strategia de Dezvoltare Locală a 
Teritoriului GAL POARTA TRANSILVANIEI 

 
 

Cât de mulțumit sunteți dvs. de … Foarte 
mulțumit Mulțumit Nemulțumit Foarte 

nemulțumit NR NS 

COM1. Poștă  4 3 2 1 8 9 
COM2. Posibilitățile de a face cumpărăturile în 

sat 4 3 2 1 8 9 

COM3. Școala din satul dvs. 4 3 2 1 8 9 
COM4. Dispensarul / cabinetul medical de care 

aparțineți 4 3 2 1 8 9 

COM5. Farmacia din comună 4 3 2 1 8 9 

COM6. Primăria localității dvs. 4 3 2 1 8 9 
COM7. Mijloacele de transport public pe care le 

folosiți (autobuze, trenuri) 4 3 2 1 8 9 

COM8. Curățenia din satul dvs. 4 3 2 1 8 9 

COM9. Iluminatul public 4 3 2 1 8 9 

COM10. Siguranța dvs. și a bunurilor dvs. 4 3 2 1 8 9 

COM11. Calitatea apei în sat 4 3 2 1 8 9 

COM12. Starea drumurilor din sat 4 3 2 1 8 9 
COM13. Gradul de poluare a mediului 

înconjurător 4 3 2 1 8 9 

 
COM14. Cine sunt oamenii cu inițiativă care au făcut ceva pentru satul dvs.? (în ordinea alegerilor) 
 

 COM14. A  COM14. B   COM14. C 
 
 
1. primar / viceprimar, altcineva din personalul primăriei 8. întreprinzătorii particulari din sat 
2. consilierul local din partea satului 9. mici meseriași din sat 
3. preotul 10. fii ai satului care locuiesc în altă parte 
4. directorul școlii, profesori, învățători 11. dvs. 
5. doctorul 12. Altcineva, cine? _________________ 
6. vecini sau alți oameni din sat  13. Nici unul     NR 
7. asociațiile agricole din sat 99. NS/ 
 
COM15. În satul dvs., credeți că un proiect comunitar, cum ar fi repararea unui drum, a școlii sau construirea unui 

podeț, ar putea fi dus cu bine la capăt? 
  

1. Da, ar fi dus cu bine la capăt  2. Nu, nu ar putea fi realizat 9.NS/NR 
 
COM16. De ce credeți că ar reuși? / De ce credeți că nu ar reuși? 
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În ce măsură sunteți de acord cu următoarele 
afirmații: 

În foarte 
mare 

măsură 
În mare 
măsură 

În mică 
măsură 

În foarte 
mică 

măsură 
NȘ/NR 

COM17. Cei mai mulți agricultori din satul meu 
au depășit vârsta pensionării 4 3 2 1 9 

COM18. Cei mai mulți agricultori pe care ii 
cunosc nu doresc să schimbe modul in care fac 
agricultură  

4 3 2 1 9 

COM19. Cei mai mulți agricultori pe care îi 
cunosc își permit să-și dezvolte producția 
agricolă 

4 3 2 1 9 

COM20. Cei mai mulți agricultori pe care îi 
cunosc depind de subvențiile acordate prin 
APIA 

4 3 2 1 9 

COM21. Cunosc puțini agricultori tineri 4 3 2 1 9 
COM22. Cei mai mulți tineri din satul meu ajută 
la efectuarea unor activități agricole, de regulă 
în cadrul exploatațiilor agricole ale părinților. 

4 3 2 1 9 

 

În ce măsură considerați că următoarele 
reprezintă o problemă pentru agricultorii din 
localitatea dvs.? 

În foarte 
mare 

măsură 
În mare 
măsură 

În mică 
măsură 

În foarte 
mică 

măsură 
NȘ/NR 

COM23. Lipsa resurselor financiare 4 3 2 1 9 
COM24. Lipsa echipamentelor agricole în teren 4 3 2 1 9 
COM25. Comasarea culturilor 4 3 2 1 9 
COM26. Comercializarea producției 4 3 2 1 9 
COM27. Slaba comunicare cu furnizorii de 
servicii (inclusiv apa de irigat) 4 3 2 1 9 

COM28. Lipsa utilităților (birouri, tehnologie 
informatică, transport, ateliere) 4 3 2 1 9 

COM29. Slab acces la informații de interes 
(piața agricolă, noi tehnologii etc.) 4 3 2 1 9 

COM30. Lipsa de mână de lucru sau calitatea 
slabă a acesteia 4 3 2 1 9 

 

Dvs. sau cineva din gospodărie este membru 
al unui/unei… Nu Da Nu este cazul, 

nu există NS/NR 

COM31. Societăți agricole cu statut juridic 1 2 8 9 

COM32. Asociații agricole familiale 1 2 8 9 

COM33. Asociații a producătorilor agricoli 1 2  9 

COM34. Asociații profesionale 1 2  9 

COM35. Asociații patronale 1 2  9 
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În ce măsură sunteți de acord cu faptul că 
următoarele măsuri ar aduce bunăstare 
localității dumneavoastră? 

În foarte 
mare 

măsură 
În mare 
măsură 

În mică 
măsură 

În foarte 
mică 

măsură 
NȘ/NR 

COM36. Formare profesională (training), 
informare și difuzare de cunoștințe 4 3 2 1 9 

COM37. Instalarea tinerilor fermieri 4 3 2 1 9 
COM38. Modernizarea exploatațiilor agricole 4 3 2 1 9 
COM39. Îmbunătățirea și dezvoltarea 
infrastructurii legate de dezvoltarea și adaptarea 
agriculturii 

4 3 2 1 9 

COM40. Sprijinirea fermelor agricole de semi-
subzistență 4 3 2 1 9 

COM41. Furnizarea de servicii de consiliere și 
consultanță pentru agricultori 4 3 2 1 9 

 

COM42. Care dintre măsurile de mai sus considerați că este cea mai importantă? De ce? 

 

 
COM43. Vă rugăm să apreciați următoarele 
activități economice din prisma potențialului 
de dezvoltare, la nivelul localității 
dumneavoastră. 

Foarte 
important 

Destul de 
important 

Puțin 
important 

Deloc 
important NȘ/NR 

POPULAȚIA (demografie, populația activă,  îmbătrânire, nivel de instruire, 
 cunoștințe și competențe specifice teritoriului) 
Posibilitatea accesării unor programe de 
finanțare guvernamentală pentru reconversie 
profesională și cererea de noi locuri de muncă; 

4 3 2 1 9 

Posibilitatea accesării unor programe de 
finanțare guvernamentală pentru reconversie 
profesională și cererea de noi locuri de muncă; 

4 3 2 1 9 

Facilitatea accesului la informații prin 
posibilitățile de organizare în zonă a unor 
cursuri de formare profesională, informare și 
difuzare de cunoștințe; 

4 3 2 1 9 

Posibilitatea de creștere a numărului de locuri 
de muncă (și implicit a populației active) prin 
facilitatea accesului la finanțare a 
microîntreprinderilor; 

4 3 2 1 9 

Promovarea, prin finanțări nerambursabile, a 
integrării tinerilor în viața rurală; 4 3 2 1 9 

Posibilități de accesare a unor acțiuni și 
programe ale organizațiilor naționale sau 
internaționale în favoarea minorităților rrome; 

4 3 2 1 9 
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Stimularea revenirii în țară a persoanelor 
plecate în străinătate, odată cu dezvoltarea 
zonei; 

4 3 2 1 9 

ACTIVITĂȚI ECONOMICE 

Creare de asociații, parteneriate, grupurilor de 
producători în domeniul agricol; 4 3 2 1 9 

Îmbunătățirea managementului exploatațiilor 
agricole prin reînnoirea generației șefilor 
acestora 

4 3 2 1 9 

Practicarea agriculturii ecologice; 4 3 2 1 9 
Posibilitatea producerii unor produse ecologice, 
tradiționale; 4 3 2 1 9 

Practicarea unui turism integrat, cu pachete 
turistice variate; 4 3 2 1 9 

Realizarea unor programe de pregătire pentru 
practicanții de agro-turism; 4 3 2 1 9 

Realizarea unor produse turistice diversificate; 4 3 2 1 9 
Realizarea și promovarea unor evenimente 
locale; 4 3 2 1 9 

Adoptarea unor măsuri eficiente de promovare; 4 3 2 1 9 
Posibilitatea organizării unui circuit al bisericilor 
reformate și bisericilor din lemn; 4 3 2 1 9 

Recunoașterea unor localități din cadrul 
teritoriului ca stațiuni turistice (ex. Bulz, Sîg); 4 3 2 1 9 

Valorificarea mediului natural nepoluat, a 
habitatului rural bine conservat, în activități 
economice inovative, ecologice și de nișă; 

4 3 2 1 9 

Exploatarea și prelucrarea lemnului, creșterea 
animalelor în special bovine și ovine. 4 3 2 1 9 

Relieful teritoriului împreună cu climatul 
temperat oferă condiții propice culturilor de viță 
de vie, pomi fructiferi dar și suprafețe întinse 
destinate pășunatului. 

4 3 2 1 9 

Existența unei comunități de afaceri locale în 
fază incipientă reprezentată prin câteva 
societăți comerciale. 

4 3 2 1 9 

Existența centralelor de producere a energie 
electrice (Loc. Remeți, Com. Bulz) cu posibilități 
de extindere a domeniului de energie eoliană. 

4 3 2 1 9 

Crearea de asociații ale crescătorilor de 
animale, organisme ce vor avea în viitor ca 
principală activitate modernizarea zootehniei 
locale. 

4 3 2 1 9 

Reconversia unor capacități economice în 
special cele agricole spre arii de productivitate 
adaptate condițiilor locale. 

4 3 2 1 9 
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Existența unor spații și terenuri disponibile 
pentru dezvoltări antreprenoriale.Existența de 
resurse locale puțin sau necorespunzător 
valorificate în prezent, produse accesorii 
pădurii. 

4 3 2 1 9 

Disponibilitatea de a încheia relații de 
parteneriat a autorităților locale cu investitori 
locali sau străini. 

4 3 2 1 9 

Dezvoltarea prin susținerea producătorilor locali 
a activităților agrozootehnice pentru producerea 
de alimente și produse ecologice 

4 3 2 1 9 

ORGANIZAREA SOCIALA ȘI INSTITUTIONALĂ 

Fondurile nerambursabile destinate ONG-urilor; 4 3 2 1 9 
Fonduri nerambursabile care sprijină 
cooperarea între diverse entități; 4 3 2 1 9 

Valorificarea tradițiilor și obiceiurilor din zonă 
prin accesarea de programe cu finanțare 
europeană sau de la bugetul de stat; 

4 3 2 1 9 

Accesarea de finanțări nerambursabile pentru 
reabilitarea instituiților publice locale: școli, 
dispensare comunale; 

4 3 2 1 9 

 
 

COM44. Care considerați că sunt cele mai importante acțiuni care ar trebui întreprinse pentru stimularea dezvoltării 
mediului socio-economic? 
 

 
 

COM45. Vă rugăm să specificați care considerați că sunt principalele trei probleme ale localității dumneavoastră 
1.  

2.  

3.  

 
 

COM46. Pentru fiecare dintre problemele majore identificate, vă rugăm să propuneți modalitățile/acțiunile majore 
de rezolvare/diminuare a acestora. 

1.  

2.  

3.  
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COM47. Care considerați că sunt principalele elemente reprezentative pentru localitatea dumneavoastră? 
 

 
COM48. Care considerați că sunt principalele resurse existente pe care se poate baza dezvoltarea socio-
economică a localității dumneavoastră? 
 

 
 

COM49. Vă rugăm să ordonați următoarele domenii majore în funcție de prioritatea pentru dezvoltarea comunității. 
Vă rugăm să atribuiți fiecărei domeniu de mai jos o valoare de la 1 la 10, în funcție de prioritatea sa.                      
( 1-prioritate minimă; 10 – prioritate maximă). 

 Infrastructura și echiparea edilitară 

 Infrastructura și serviciile de sănătate 

 Învățământul și cultura 

 Sectorul agricol si silvic 

 Asistența socială 

 Dezvoltare economică 

 Turismul 

COM50. Vă rugăm să apreciați necesitatea 
îmbunătățirii situației din localitatea 
dumneavoastră prin prisma dezvoltării 
următoarelor aspecte: 

Vă rugăm să bifați/încercuiți varianta corespunzătoare aprecierii dvs. 
necesitate minimă  necesitate maximă 

Locuri de muncă 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Infrastructura de învățământ și dotarea specifică 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Calitatea actului de învățământ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Infrastructura și activitățile culturale (case de 
cultură, biblioteci, muzee, săli de spectacole) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Infrastructura și serviciilor medico-sanitare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Calitatea actului medical 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Echipare edilitară (disponibilitatea rețelelor de 
utilități publice) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Drumuri, alei, trotuare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Spații de joacă pentru copii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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INFRASTRUCTURĂ 
 

S-a întâmplat anul acesta să rămâneți fără...? Câteva zile Mai mult de o 
săptămână 

Câteva 
săptămâni 

Nu s-a 
întâmplat NR 

INFR1. Apă de băut 1 2 3 4 9 

INFR2. Apă pentru animale 1 2 3 4 9 

INFR3. Apă pentru udat grădina 1 2 3 4 9 
 

INFR4. În anotimpurile ploioase, drumul din apropierea casei dvs., poate fi folosit de autovehicule? 
1. Da 2. Nu 9. NS/NR 

 
Vă rugăm să apreciați următoarele aspecte 
referitoare la infrastructura și echiparea 
edilitară a localității dumneavoastră. 

Vă rugăm să bifați/încercuiți varianta corespunzătoare aprecierii dvs. 

1 foarte slabă  10 foarte bună 

INFR5. Starea drumurilor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INFR6. Gradul de acoperire cu rețeaua de apă  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INFR7. Starea tehnică a rețelei de apă 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
INFR8. Gradul de acoperire cu rețeaua de 

canalizare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INFR9. Starea tehnică a rețelei de canalizare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INFR10. Gradul de acoperire cu rețeaua de gaz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INFR11. Starea tehnică a rețelei de gaz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
INFR12. Gradul de acoperire cu rețeaua de 

termoficare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INFR13. Starea tehnică a rețelei de termoficare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

  

Piețe agroalimentare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Transport public local 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Servicii de salubritate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Managementul deșeurilor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Reducerea poluării 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Spații verzi, parcuri și grădini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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INFORMAȚII DESPRE GOSPODĂRIA RESPONDENTULUI 
 
GOSP1. În următorul an aveți intenția să porniți o afacere proprie? 

1. Da   2. Nu   9. NR 

GOSP2. Din câte persoane, inclusiv dvs., este alcătuită gospodăria?  ____________ 

Locuința dvs. este racordată la :……? Da Nu NC 

GOSP3. Rețeaua de apă curentă 1 2 7 
GOSP4. Are instalație proprie de apă curentă 1 2 7 
GOSP5. Rețea de televiziune prin cablu 1 2 7 
GOSP6. canalizare 1 2 7 
GOSP7. curent electric 1 2 7 
GOSP8. gaze 2 1 7 
  
GOSP9. Locuința dvs. are nevoie de reparații serioase sau nu? 

1. Da   2. Nu   9. NR 

Locuința dvs. are ...? Da Nu NR 

GOSP10. Baie, duș 1 2 9 
GOSP11. Toaletă (WC) în casă 1 2 9 
GOSP12. Toaletă (WC) în curte 1 2 9 
GOSP13. Bucătărie în casă 1 2 9 
GOSP14. Bucătărie de vară 1 2 9 

 

Aveți în gospodărie în stare de funcționare...? Da Nu NR 
GOSP15. autoturism (inclusiv de la firmă) 1 2 9 
GOSP16. telefon mobil (inclusiv de la firmă) 1 2 9 
GOSP17. telefon fix 1 2 9 
GOSP18. frigider 1 2 9 
GOSP19. mașină de spălat automată 1 2 9 
GOSP20. computer 1 2 9 
GOSP21. acces la Internet 1 2 9 
GOSP22. cuptor cu microunde 1 2 9 
GOSP23. geamuri de termopan 1 2 9 
GOSP24. aer condiționat 1 2 9 

 

Cât de mulțumit sunteți de … Foarte 
mulțumit 

Destul de 
mulțumit 

Nu prea 
mulțumit 

Deloc 
mulțumit 

NS/ 
NR 

GOSP25. bunurile pe care le aveți în gospodărie 4 3 2 1 9 
GOSP26. locuința dvs. 4 3 2 1 9 
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MA1. Dețineți teren agricol? 
1. Nu.   2. Da.  

(pentru cei care răspund cu Da la întrebarea anterioară, se aplică întrebările MA2 și MA3, iar ceilalți sar la MA4) 

MA2. Ce suprafață? (în hectare) ___________ 

MA3. Ce cultivați? 
1. Grâu 2. Porumb 3. Alte cereale 4. Legume 5. Fructe              6.Altceva___________ 

Aveți în stare de funcționare… Da Nu  Da Nu 

MA4. Tractor 1 2 MA11. Plug, plug tractor 1 2 
MA5. Remorcă tractor 1 2 MA12. Cultivator 1 2 
MA6. Autocamion / ARO 1 2 MA13. Mașină de stropit și prăfuit 1 2 
MA7. Autofurgonetă 1 2 MA14. Semănătoare 1 2 
MA8. Remorcă auto 1 2 MA15. Batoze și combine 1 2 
MA9. Motocositoare 1 2 MA16. Presă de balotat 1 2 
MA10. Motocultivator 1 2 MA17. Car, căruță 1 2 

MA18. Creșteți animale? 
1. Nu.   2. Da. 

(pentru cei care răspund cu Da la întrebarea anterioară, se continuă aplicarea setului de întrebări MA) 

Creșteți…? Nu Da Dacă Da, câte 
capete? 

MA19 Vite 1 2 _____ 
M20. Porci 1 2 _____ 
M21. Oi 1 2 _____ 
MA22. Cai 1 2 _____ 
MA23. Alte animale. Ce anume?__________ 1 2 _____ 

 

DATE SOCIO-DEMOGRAFICE 
 

DEMGR1. În luna trecută , suma totală de bani obținută de către toți membrii gospodăriei 
dvs. incluzând salarii, dividende, chirii, vânzări etc., a fost cam de … 

 RON 

0. nici un venit  8. NȘ   9. NR   
DEMGR2. Dar venitul dvs. personal în luna trecută a fost cam de ...?  RON 

0. nici un venit  8. NȘ   9. NR   
 
 DEMGR3. Cum apreciați veniturile actuale ale gospodăriei dumneavoastră? 

1. Nu ne ajung nici pentru strictul necesar (alimente și cheltuielile casei)  
2. Ne ajung numai pentru strictul necesar (alimente și cheltuielile casei) 
3. Avem destui bani pentru strictul necesar și ne rămân ceva și pentru haine, încălțăminte, etc. 
4. Reușim să cumpărăm și unele bunuri mai scumpe, dar cu restrângeri în alte domenii 
5. Reușim să avem tot ce ne trebuie, fără să ne restrângem de la ceva 
8. NȘ  9.NR 
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DEMGR3A. Sursele de venit în luna trecută: 
1. nici una 
2. salariu  
3. venit pe convenție civilă /contract colaborare 
4. activități neagricole pe cont propriu autorizate 
5. venituri din munca de zilier sau venituri ocazionale 
6. pensie stat pentru vechime de muncă 
7. pensie de handicap, boală, veteran, urmaș 
8. pensie CAP  
9. ajutor șomaj / alocație de sprijin  
10. burse de studiu și pregătire  
11. alocație de copil 
 

12. alte transferuri sociale (ajutor social, venit minim garantat 
sau altă formă de protecție socială) 
13. bani primiți de la rude plecate definitiv sau temporar în 
străinătate 
14. transferuri particulare (de ex. pensie alimentară sau bani 
de la părinții / alte persoane) 
15. venit din investiții, economii sau chirii de la proprietăți, 
dividende 
16. profit dintr-o afacere 
17. venituri bănești din propria producție agricolă 
18. venituri din asociații familiale și / sau societăți agricole, 
inclusiv contravaloarea produselor primite în natură 

 
DEMGR4. Vă rugăm să ne spuneți, cu aproximație, câți bani ați cheltuit  în gospodăria dv. în luna trecută pentru: 

DEMGR4. Cumpărare de alimente 
 

         Lei 
DEMGR5. Cumpărare de băuturi (inclusiv 
alimentație publică) 

 

         Lei 

DEMGR6. Țigări 
 

         Lei 

DEMGR7. Săpun, detergenți, pastă de dinți 
 

         Lei 
DEMGR8. Cheltuielile casei (curent, lemne, 
motorină, apă, telefon, etc.) 

 

         Lei 

DEMGR9. Școala copiilor (caiete, cărți, etc.) 
 

         Lei 
DEMGR10. Îngrijirea sănătății (medicamente, 
mers la spital, etc.) 

 

         Lei 

DEMGR11. Alte cheltuieli 
 

         Lei 

 
DEMGR12. Cam câți bani s-au cheltuit in total, în luna trecută în gospodăria dvs.? 
 
      

8. NȘ  9.NR 

 DEMGR13. Dvs. vi se întâmplă să împrumutați bani de la altcineva? 

1. Foarte des 2. Des 3. Rar 4. Foarte rar 5. Niciodată 9. NR 
 
DEMGR14. Dvs. reușiți să faceți economii? 

1. Da 2. Nu 9. NR 

DEMGR15. Care este ultima școală absolvită de către ultimul dvs. copil?  
 

1. fără școală 5. treapta I de liceu (9 - 10 clase) 9. universitar de lungă durată 
2. primar (1- 4 clase) 6. liceu (9 – 12 clase) 10. studii postuniversitare 
3. gimnazial (5 - 8 clase) 7. școală post-liceală sau tehnic de maiștri 98. Nu-mi amintesc 
4. școala profesională / ucenici sau 
complementar 

8. universitar de scurtă durată / colegiu  

DEMGR16. Numărul total de ani de studiu absolviți: ________ 

DEMGR17. Vârsta respondentului (în ani împliniți) _________ 

DEMGR18. Sexul respondentului   
1. Masculin                2. Feminin  

         lei 
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Vă mulțumim! 

  

DEMGR19. Status PRINCIPAL 
1. elev / student 
2. casnic(ă) 
3. șomer înregistrat 
4. șomer neînregistrat (nu mai primește ajutor de șomaj 
sau alocație de sprijin și caută de lucru) 
5. pensionar(ă) 
6. persoană în incapacitate de muncă 
7. lucrează cu carte de muncă, autorizație sau contract 
8. lucrează pe cont propriu (include agricultor) 
9. patron cu angajați  
10. lucrează cu ziua sau la negru      
99. - NR 

DEMGR20. Ocupația principală 

1. conducători de unități și patroni  
2. ocupații intelectuale  
3. tehnicieni sau maiștri  
4. funcționari  
5. lucrători în servicii și comerț 
6. agricultori cu calificare sau în gospodăria proprie  
7. meșteșugari și mecanici reparatori, operatori  
8. muncitori calificați  
9. muncitori necalificați în sectoare neagricole  

10. zilieri ne-agricoli 
11. zilieri în agricultură 
12. cadru militar 
13. altele 

98. NC 
99. NR 
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MODEL INTERVIU 

GHID TEMATIC: INTERVIURI INDIVIDUALE SEMI-STRUCTURATE 
1. Pentru început vă rog să-mi povestiți despre afacerea dvs. în zona GAL POARTA 

TRANSILVANIEI. 
2. Care au fost motivele pentru care ați ales să investiți în această zonă? 

a. Din punctul dvs. de vedere care sunt cele mai importante oportunități pe care le oferă 
această zonă? 

b. Dar cele mai mari riscuri? 
3. Care au fost principalele probleme de care v-ați lovit în implementarea proiectului? 

a. În ce fază a proiectului au apărut aceste probleme? 
b. Cum le-ați rezolvat? 

4. Dacă ar fi să o luați de la capăt, ați mai investi în această zonă? 
5. Există foarte multe elemente care influențează succesul unui proiect, plecând de la 

obiectivele inițiale, la constrângerile tehnice, financiare, la aspecte ce țin de 
infrastructură, de autoritățile locale și altele. Din experiența dvs. care credeți că sunt 
elementele care influențează în cea mai mare măsură configurația și reușita unui 
proiect? 

6. Cum vedeți dvs. locul si rolul tânărului fermier în dezvoltarea sectorului agricol? 
a. Care sunt principalele obstacole pe care le întâmpină un tânăr fermier în încercarea 

de a depăși nivelul agriculturii de subzistență? 
b. De ce resurse are nevoie? 
c. Cine ar trebui să-l ajute? 
d. Se poate vorbi de corupție la nivelul acesta? 

7. Cum vedeți dvs. posibilitatea ca fermierii să-și extindă afacerea în sectoare conexe 
ca turism rural, agroturism, procesare/prelucrare produse agricole, 
desfacere(vânzare) produse agricole?  

a. De ce resurse ar avea nevoie? 
b. Cine ar trebui să-i ajute? 

8. Cunoașteți exemple de cooperative agricole, grupuri de producători în zona GAL 
POARTA TRANSILVANIEI? 

a. Sunt acestea o posibilitate de dezvoltare pentru tinerii fermieri? De ce? 
9. Gândindu-vă la experiența dvs., care credeți că ar fi principalele modalități prin care 

s-ar putea sprijini fermele agricole de subzistență? 
a. Cine ar trebui să facă asta? 
b. Cum anume? 

10. Ce părere aveți despre serviciile de consiliere și consultanță pentru agricultori? 
a. Ați participat? 

11. Dacă credeți că ar mai fi ceva important de menționat, lucru care nu a fost surprins 
de întrebările din acest interviu, v-aș ruga să ne spuneți! 
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