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INTRODUCERE 

Rezultatul acestei aplicaţii se doreşte a fi constituirea GAL ,,Poarta Transilvaniei’’, 

care să asocieze partenerii publici şi privaţi, un grup de acţiune locală bine echilibrat 

care să reprezinte grupurile locale de interes existente, derivate din diferitele 

sectoare socio-economice din zonă. 

GAL “Poarta Transilvaniei” se doreşte a fi un grup care: 

□ să adune în jurul unui proiect comun grupurile relevante de interese din 

teritoriul acoperit; 

□ să fie autonom în luarea deciziilor şi să aibă capacitatea de a privi dintr-o 

perspectivă durabilă resursele locale; 

□ să coreleze diferitele măsuri; 

□ să profite de oportunităţile oferite de diferitele resurse locale; 

□ să fie deschis ideilor inovatoare; 

□ să poată să relaţioneze şi să integreze abordări sectoriale diferite. 

Implementarea Planului de Dezvoltare Locală va crea premisele necesare pentru 

îmbunătăţirea guvernanţei locale şi revitalizarea sistemului socio-economic din 

teritoriu, oferind posibilitatea actorilor locali să acţioneze pentru dezvoltarea 

propriilor zone. 

Posibilităţile de dezvoltare ale regiunii rezultă atât din deosebita atractivitate a 

naturii și a mediului, cât și din cultura cu specific preponderent agricol. Doar dacă 

aceste caracteristici se vor păstra, se vor putea exploata durabil din punct de vedere 

economic.  

 



PLAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ FEBRUARIE 2015 

 

GAL “POARTA TRANSILVANIEI” | ANALIZA SWOT 5 

 

 

REZUMAT AL PLANULUI DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

 

INDICATOR DESCRIERE 

Numărul de locuitori cuprinşi în teritoriul 

pentru care se depune candidatura 

17.225 locuitori 

Densitatea populaţiei teritoriului respectiv 29.12 locuitori/km² 

Situaţia zonelor sărace/defavorizate (zone 

natura 2000, zone cu valoare naturală 

ridicată (HNV), zone afectate de 

restructurare industrială, cuprinse în 

teritoriu 

ZONE SĂRACE: 

Conform Anexei 11 la Ghidul Solicitantului 

pntru Măsura 322 din PNDR 2007-2013, la 

nivelul teritoriul “Poarta Transilvaniei” rata 

sărăciei este de 35,43%, profunzimea sărăciei 

este de 11,11% iar severitatea sărăciei de 

5,19%. 

ZONE NATURA 2000: 

Pe teritoriul studiat, se regăsesc 4 Situri 

Natura 2000, astfel: 

- Tusa-Barcău (ROSCI0257) 

- Muntele Şes (ROSCI0322) 

- Defileul Crişului Repede – Pădurea 

Craiului (ROSCI0062) 

- Defileul Crişului Repede – Valea 

Iadei (ROSPA0115) 

ZONE CU VALOARE NATURALĂ 

RIDICATĂ (HNV): 

Conform PNDR 2007-2013, versiunea iulie 

2011, întreg teritoriul “Poarta Transilvaniei” 

constituiezonă cu valoare naturală ridicată 

(HNV). 

ZONE AFECTATE DE RESTRUCTURARE 

INDUSTRIALĂ: 

Comuna Bulz 

Existenţa în componenţa teritoriului a unor 

zone cuprinse în judeţe diferite (da sau nu) 

Teritoriul cuprinde zone din 3 judeţe 

diferite – Cluj, Sălaj şi Bihor, astfel: 

- Loc. Almaşu, Cizer, Fildu de Jos, Sîg 

(Judeţul Sălaj) 

- Loc. Bulz (Judeţul Bihor) 

- Loc. Ciucea, Negreni (Judeţul Cluj) 

Denumirea grupurilor minorităţilor etnice 

cuprinse  în parteneriat 

1. Fundaţia pentru Sprijin Socio –   

Educaţional al Romilor "Wassdas" 

2. Asociaţia “Provision” Negreni 

Ponderea (%) reprezentanţilor legali tineri 41% reprezentând 12 organizaţii din totalul 
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(cu vârsta până în 40 de ani) în cadrul 

organizaţiilor ce formează parteneriatul 

de 29 membri ai Parteneriatului “Poarta 

Transilvaniei” 

Ponderea (%) femeilor ca reprezentanţi 

legali în cadrul organizaţiilor ce formează 

parteneriatul 

34% reprezentând 10 organizaţii din totalul 

de 29 membri ai Parteneriatului “Poarta 

Transilvaniei” 

Denumirea grupurilor ce includ 

reprezentanţi ai organizaţiilor agricole/a 

grupurilor de producători/reprezentanţi ai 

sectorului forestier, reprezentanţi ai 

sectorului economic/ai organizaţiilor de 

mediu cuprinse în cadrul parteneriatului 

Organizaţii agricole: 

Cooperativa Agricolă Prodecosano 

Asociaţia de Crescători de Bovine Almaşu  

Asociaţia de Crescători de Bovine Sîg 

Grupurilor de producători: 

- 

Reprezentanţi ai sectorului forestier: 

Asociaţia Proprietarilor de Păduri Private 

“Izvoarele Barcăului” 

Reprezentanţi ai sectorului economic: 
COOPERATIVA AGRICOLĂ PRODECOSANO 

SC DAMALUC SRL 

SC MONDMARC SRL 

BELE ANCUŢA PFA 

MANGĂU MARCELA-LIDIA PFA 

SC VIC EUROPEAN 60 SRL 

SC PETRIDEN SRL 

SC INTER TURISM SRL 

TRIPON VIOLETA II 

etc. 

Organizaţii de mediu: 

Asociaţia “Pro Vision” 

Asociaţia Proprietarilor de Păduri Private 

“Izvoarele Barcăului” 

Asociaţia de Dezvoltare Comunitară  

CICEA 1384 

Ponderea (%) grupurilor care includ 

parteneri privaţi şi reprezentanţi ai 

societăţii civile în cadrul parteneriatului 

75,8% reprezentând 22 parteneri privaţi şi 

reprezentanţi ai societăţii civile dintr-un total 

de 29 membri ai Parteneriatului “Poarta 

Transilvaniei” 

Denumirea acţiunilor inovative prevăzute 

în cadrul planului de dezvoltare locală 

- Cultivarea arbuştilor cu ciclu scurt de viaţă 

şi regenerare pe cale vegetativă, cultivarea 

plantelor tehnice şi a celor medicinale; 

- Acţiuni de orientare pentru 

înfiinţarea de microîntrepreinderi care au 

ca scop dezvoltarea activităţilor de 

transformare/comercializare a produselor 

tradiţionale cu o valoare adaugată; 

- Cursuri de formare pentru 

administrarea de pagini web, care au ca 

scop comercializarea produselor 
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tradiţionale şi extinderea canalelor de 

distribuţie; 

- Acţiuni de formare a tinerilor pentru 

păstrarea identităţii teritoriului prin 

cunoaşterea activităţilor tradiţionale şi a 

modalităţilor de promovare; 

- Proiecte de formare pentru realizarea şi 

marcarea unor rute turistice de interes 

pentru teritoriu: de exemplu zone piscicole, 

zone agro-turistice, etc.; 

- Acţiuni pentru introducerea 

noilor tehnologii în activităţi non – 

agricole; 

- etc. 

Denumirea acţiunilor de cooperare 

prevăzute în cadrul planului de dezvoltare 

locală 

Constientizarea populaţiei cu privire la 

importanţa păstrării unui mediu curat. 

Instruirea comună a participanţilor în 

proiect 

Denumirea obiectivelor operaţionale care 

sunt adresate fermierilor de subzistenţă 

OBIECTIVUL 3. Îmbunătăţirea 

competitivităţii sectorului agricol de semi-

subzistenţă prin ameliorarea gestionării 

durabile de către fermieri a exploataţiilor lor 

OBIECTIVUL 1. Îmbunătăţirea şi creşterea 

competitivităţii sectorului agricol prin 

promovarea instalării tinerilor fermieri. 

Denumirea obiectivelor operaţionale 

adresate tinerilor 

OBIECTIVUL 1. Îmbunătăţirea şi creşterea 

competitivităţii sectorului agricol prin 

promovarea instalării tinerilor fermieri 

OBIECTIVUL 3. Îmbunătăţirea 

competitivităţii sectorului agricol de 

semisubzistenţă prin ameliorarea gestionării 

durabile de către fermieri a exploataţiilor lor, 

având ca rezultat creşterea performanţei 

acestora 

Denumirea obiectivelor operaţionale legate 

de mediu 

OBIECTIVUL 3. Îmbunătăţirea 

competitivităţii sectorului agricol de 

semisubzistenţă prin ameliorarea gestionării 

durabile de către fermieri a exploataţiilor lor, 

având ca rezultat creşterea performanţei 

acestora 

Denumirea obiectivelor operaţionale 

adresate grupurilor de producători, 

asociaţii, parteneriate etc. 

OBIECTIVUL 2. Creşterea competitivităţii 

întreprinderilor de procesare agro-

alimentare şi forestiere prin sprijinirea 

formării grupurilor de producători, asociaţii, 

parteneriate etc 
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 PREZENTAREA TERITORIULUI – ANALIZA DIAGNOSTIC 

Teritoriul “Poarta Transilvaniei” este alcătuit administrativ-teritorial din comunele 

Almaşu, Cizer, Fildu de Jos, Sîg (judeţul Sălaj), Ciucea, Negreni (judeţul Cluj) şi Bulz 

(judeţul Bihor).  

 

Figura 1: Harta Teritoriul “PoartaTransilvaniei” 

1. PREZENTAREA GEOGRAFICĂ ŞI FIZICĂ 

Teritoriul este situate  în partea de Nord-Vest a României, în Regiunea de Nord-Vest 

şi la intersecţia judeţelor Sălaj, Cluj şi Bihor. 
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Figura 2: Microregiunea “Poarta Transilvaniei” în cadrul Regiunii de Nord-Vest 

Situat în partea de Vest a regiunii istorice “Transilvania”, teritoriul are o suprafaţă 

totală de 59.1471 ha, din care 38.169 ha în judeţul Sălaj, 11.039 ha în judeţul Cluj şi 

9.939 ha în judeţul Bihor. 

Teritoriul ocupă 9,88% din suprafaţa judeţului Sălaj, 1,65% din suprafaţa judeţului 

Cluj, 1,32% din suprafaţa judeţului Bihor şi 3,27% din suprafaţa celor trei judeţe. 

Din datele prezentate mai sus, GAL “Poarta Transilvaniei” îndeplineşte criteriul de selecţie 

SCS 1.4 fixat prin Ghidul Solicitantului, întrucât cuprinde porţiuni din judeţe diferite: Sălaj, 

Bihor şi Cluj. 

Având în vedere populaţia totală de 17.225 locuitori la nivelul anului 2002, 

densitatea populaţiei era de 29.12 loc./km². 

                                                 
1 Sursa: Institutul Naţional de Statistică 
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Din datele prezentate mai sus, GAL “Poarta Transilvaniei” îndeplineşte criteriul de selecţie 

SCS 1.2 fixat prin Ghidul Solicitantului, întrucât densitatea populaţiei este mai mică de 75 

loc./km² 

În ceea ce priveşte gradul de sărăcie al Teritoriului GAL “Poarta Transilvaniei”, 

situaţia se prezintă astfel: 

 

Comuna Indicator 

Rata Sărăciei Profunzimea Sărăciei 

(Deficitul de Consum)  

- Index 

Severitatea Sărăciei 

 

-Index 

Almaşu 36,9% 11,7% 5,5% 

Bulz 31,7% 9,6% 4,4% 

Ciucea 30,3% 9,1% 4,2% 

Cizer 39,0% 12,6% 6,0% 

Fildu de Jos 40,7% 13,6% 6,5% 

Negreni 31,9% 9,6% 4,4% 

Sîg 37,5% 11,6% 5,3% 

Media 35,43% 11,11% 5,19% 

Tabel 1: Gradul de sărăcie în teritoriul “Poarta Transilvaniei”2 

 

 
Figura 3: Gradul de sărăcie în teritoriul “Poarta Transilvaniei”3 

Din analiza datelor prezentate mai sus, GAL “Poarta Transilvaniei” îndeplineşte criteriul de 

selecţie nr. SCS 1.3. fixat prin Ghidul Solicitantului, în sensul că pe teritoriul acestuia se află 

zone sărace. 

                                                 
2 Sursa: Anexa 11 la Ghidul Solicitantului pentru Masura 322 din PNDR 2007-2013 
3 Sursa: Anexa 11 la Ghidul Solicitantului pentru Masura 322 din PNDR 2007-2013 
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Din punct de vedere administrativ-teritorial, microregiunea are următoarele 

vecinătăţi: 

□ comunele Buciumi, Horoatu Crasnei, Bănişor, Crasna (la NORD),  

□ comunele Cuzăplac, Poieni, Buciumi (la EST),  

□ comunele Căbeşti, Huedin, Izvoru Crişului, Poieni (la SUD),  

□ comunele Bratca, Borod, Valcău de Jos (la VEST). 

Din punct de vedere al grupurilor de acţiune locală recunoscute, teritoriul “Poarta 

Transilvaniei” se învecinează la NORD-EST cu Asociaţia Grupul de Acţiune Locală 

“Napoca Porolissum”. 

Comuna Almaşu face parte din judeţul Sălaj şi este amplasată în est-ul teritoriului, 

pe 46°95’N, 23°13’E. Comuna, cu o suprafaţă totală de 159,70 km², are în componenţă 

9 sate – Almașu, Băbiu, Cutiș, Jebucu, Mesteacănu, Petrinzel, Sfăraș, Stana, Țăudu  – 

şi o populaţie totală de 2853 locuitori. Densitatea populaţiei este de 17.86 loc./km². 

Comuna Almaşu este cea mai mare comună din judeţul Sălaj, din punct de vedere al 

suprafeţei totale. 

Comuna Cizer face parte din judeţul Sălaj şi este amplasată în partea nordică a 

teritoriului, pe 47°07’N, 22°88’E. Comuna, cu o suprafaţă totală de 71,23 km², are în 

componenţă 3 sate – Cizer, Pleşca, Pria – şi o populaţie totală 2467 locuitori. 

Densitatea populaţiei este de 34.63 loc./km². 

Comuna Fildu de Jos face parte din judeţul Sălaj şi este amplasată în partea central-

estică a teritoriului, pe 46°93’N, 23.07’E. Comuna, cu o suprafaţă totală de 62,88 km², 

are în componenţă 4 sate – Fildu de Jos Fildu de Mijloc , Fildu de Sus, Tetișu – şi o 

populaţie totală 1583 locuitori. Densitatea populaţiei este de 25.17 loc./km².  

Comuna Sîg face parte din judeţul Sălaj şi este situată în partea nord-vestică a 

teritoriului, la 47°08’N, 22°82’E. Comuna, cu o suprafaţă totală de 87,88 km², are în 

componenţă 5 sate – Fizeș, Mal, Sîg, Sârbi, Tusa – şi o populaţie totală 3476 locuitori. 

Densitatea populaţiei este de 39.55 loc./km².  

Comuna Ciucea face parte din judeţul Cluj şi este situată în partea centrală a 

teritoriului, la 46°95’N, 22°82’E. Comuna, cu o suprafaţă totală de 44,77 km², are în 

componenţă 2 sate – Ciucea, Vânători – şi o populaţie totală 1639 locuitori. 

Densitatea populaţiei este de 36,61 loc./km². 

Comuna Negreni face parte din judeţul Cluj şi este situată în partea central-vestică a 

teritoriului, pe 46°57′N, 22°44′E. Comuna, cu o suprafaţă totală de 65,62 km², are în 

componenţă 3 sate – Negreni, Bucea, Prelucele – şi o populaţie totală 2560 locuitori. 

Densitatea populaţiei este de 39,01 loc./km². Comuna a fost înfiinţată prin LEGEA nr. 

492 din 11 iulie 2002 privind înfiinţarea comunei Negreni. 

Comuna Bulz face parte din judeţul Bihor şi este amplasată în sud-ul teritoriului, pe 

46°92′N, 22°68′E. Comuna, cu o suprafaţă totală de 99,39 km², are în componenţă 3 

sate – Bulz (cătunele: Răstoaca, Pusta, Valea Iadului, Lunca Bulzului, Hârtoape, 
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Cornet, Dosul Ianoşii, Sinzasti, Picior, Fata, Ianoşii, Poiniţa, Tomatec, Giljeşti şi Valea 

Vesi), Munteni (cătunele: Fănești, Dealul Notarășului, Onuțești Măgurice, Bitilești, 

Petruțești, Tălănceșt, Dealu Săracului, Drăgus și Lunca Munteni), Remeţi (catunele: 

Văcărești, Mătești, Costești, Scăioase, Fruntinești, Bonceșt, Popești, Netede, Corni, 

Izvor, Mitrești, Lunca, Remeți, Daica şi Poiana) – şi o populaţie totală 2420 locuitori. 

Densitatea populaţiei este de 24.35 loc./km². 

Localităţile comunei Bulz se află situate, în cea mai mare parte, pe versanţii Munţilor 

Vlădeasa şi ai Pădurii Craiului, despărţiţi de râul Valea Iadului, a cărui luncă are o 

deschidere (lăţime) de maximum 200-300 de metri. O mică parte a satului Bulz 

(cătunul Pusta şi Răstoaca) este aşezat pe Crişul Repede (circa 3 km). 

1.1. Prezentarea principalelor caracteristici geografice 

Din punct de vedere geografic, teritoriul este mărginit de următoarele forme de 

relief:  

□ La VEST: Muntele Şes (Plopiş),  

□ La NORD-VEST: Depresiunea Şimleului şi Munţii Meseşului,  

□ La NORD-EST: Depresiunea Almaşului,  

□ La SUD ŞI SUD-VEST: Munţii Vlădeasa, Munţii Pădurea Craiului, 

Depresiunea Vadu Crişului. 

 

a. Amplasarea teritoriului faţă de unele repere relevante ale regiunii, 

intersecţia cu unele căi de comunicare  

Teritoriul se află la distanţe aproximativ egale de Municipiul Oradea şi Municipiul 

Cluj Napoca (78 km) şi la 51 km de Municipiul Zalău. 
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Figura 4: Amplasarea teritoriului faţă de principalele repere ale regiunii 
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Căile de comunicaţie sunt foarte bine reprezentate în arealul “Poarta Transilvaniei”, 

astfel că localităţile din teritoriu au acces (prin legături intermediare) la principalele 

căi ferate din ţară: 

□ magistrala feroviară 300 Bucureşti-Oradea-Episcopia Bihorului prin: Ploieşti 

- Sinaia – Predeal – Brasov – Sighişoara – Mediaş – Teiuş - Cluj-Napoca - Oradea 

Episcopia Bihorului.  

Printr-o reţea foarte bine dezvoltată de şosele şi drumuri judeţene, aşezările urbane 

şi rurale ce aparţin Teritoriului “Poarta Transilvaniei” au acces la drumurile 

naţionale şi internaţionale: 

□ E60 prin centrul microregiunii – între Oradea, Cluj-Napoca, Târgu Mureş, 

Sighişoara, Braşov 

Din punct de vedere al infrastructurii de transport aerian, teritoriul este situat la 

distanţa de 79 km de Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca şi la distanţa de 86 km 

de Aeroportul Internațional Oradea, calculat din centrul teritoriului (localitatea 

Ciucea). 

b. Relief  

Teritoriul dispune de un relief predominant deluros, cele mai mari altitudini 

întâlnindu-se în partea sudică. 

În partea nordică, relieful predominant este de dealuri, munţi  şi piemonturi joase, 

străbătut de Munţi Plopiş (satele Tusa, Sîrbi şi Mal), care pe teritoriul comunei Sîg 

ating o înălţime de până la 882 m (Vârful Merişor) şi o desfăşurare în lăţime de până 

la 15 km. O parte din Piemontul Oşteana aflat pe teritoriul „Poarta Transilvaniei” 

constituie zona de legătură dintre Munţii Meseşului şi Munţii Plopişului şi care 

atinge o frecvenţă a înălţimilor între 400 – 600 m. Delurile Bănişorului (satele Sîg şi 

Fizeş), cuprinse între Valea Barcăului şi Valea Crasnei, au altitudini medii  de 300 – 

400 m.  

În partea centrală a microregiunii predomină relieful deluros, cu o variaţie a 

altitudinilor între 600 m şi 900 m, cu dealuri ce poartă diferite denumiri: Dealul 

Flora, Dealul Rupturii, Măgura Mare.  

Partea sudică a teritoriului este aşezat la limita a trei zone geografice: Munţii 

Vlădeasa, Munţii Pădurea Craiului şi Depresiunea Vadu Crişului. 

Aici întâlnim nivelul montan, situat la altitudini de aproximativ 1500 m - 1600 m. Se 

distinge apoi un alt nivel situat în jurul altitudinii de 700 m - 900 m. La acest nivel 

datorită aspectului mai neted şi întins s-au putut instala primele aşezări umane prin 

constituire de cătune. 

Următorul nivel este situat între 340 m cotă situată la vărsarea Văii Iadei în râul  

Crişul Repede şi 700 m. Acest interval de nivel este situat fragmentat de o parte şi 
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alta a Văii Iadei zonă în care s-au aşezat cele trei sate. Această vale şi defileu creat de 

acestea desparte masivul Munţilor Vlădeasa de  masivul Munţilor Pădurea Craiului. 

De asemenea pe cursul râului Crişul Repede de o parte şi alta a văii s-au aşezat 

construcţii, construindu-se cătune de locuit. Acestea se găsesc în zona depresionară a 

localităţii Bulz undeva la altitudini de 340- 400m . 

c. Reţeaua hidrografică 

În partea nordică a microregiunii, reţeaua hidrografică este reprezentată de văi: 

Valea Banului, Sîgului, Călinii, Şteii, Topliţii, Boului, Corbului şi Dobrei, care se 

varsă în reţeaua de râuri aflată pe teritoriul  judeţului Sălaj: Râul Someş, Crasna şi 

Barcău şi aparţine bazinelor hidrografice Someş – Tisa cât şi bazinului hidrografic al 

Crişurilor. 

În partea central-vestică a microregiunii, reţeaua hidrografică este reprezentată prin 

Valea Crişului Repede, râu care traversează teritoriul comunei Negreni pe direcţia E 

– V. Crişul Repede primeşte ca afluenţi pâraiele din Valea Neportocului, cât şi 

pâraiele ce străbat dealurile satelor comunei Negreni şi se adună pe văi ca: Valea 

Caselor, Valea Negrii, Valea Făgădăului. 

În partea sudică, reţeaua hidrografică de suprafaţă este dezorganizată, fiind 

dezvoltată, în schimb, cea subterană. Ca rezultat al ei, sunt de semnalat, printre 

altele, formarea unor peşteri sau apariţia unor chei impresionante. 

Principalele cursuri de apă sunt: Crişul Repede şi Valea Iadului.Crişul Repede 

străbate localitatea Bulz în partea de luncă pe o distanţă de  cca 5 km, trecând prin 

cătunul Pustă şi Valea Iadului. Colectează un afluent numit Valea Satului, iar în zona 

cătunului Valea Iadului primeşte ca afluent şi celălalt râu, anume Valea Iadului. 

Acest afluent are izvoarele în staţiunea Stâna de Vale, traversând în lung comuna 

Bulz de la Sud la Nord. 

De-a lungul cursului  este zăgăzuit prima dată în zona Cârligate, de unde printr-o 

aducţiune hidro traversează muntele deversând în Valea Drăganului, aducând un 

raport de debit în acumularea Drăgan. 

În aval de această captare Valea Iadului străbate un defileu de un pitoresc aparte, 

fiind un traseu de turism montan extraordinar, având mai multe obiective,  

săritoarea Ieduţu , cascada Iadolina. Această acumulare opreşte apele râului printr-

un baraj de arocament de 60 m înălţime, acumulare ce are mai multe întrebuinţări : 

regularizare debite, producere de energie electrică şi rezervă de apă pentru 

alimentarea cu apă a oraşului Oradea. 

În aval de baraj albia şi debitele uzinate se folosesc din nou pentru o altă captare ce 

aduce apa la uzina Munteni.  

De la barajul Leşu,Valea Iadei, mai colectează o serie de afluenţi, Daica, Valea  

Lungii, Valea Bisericii, Valea Dumii, Valea Curii, Valea Sărăcel, toate aceste  debite 
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de apă oprindu-se în barajul compensator din Bulz baraj ce preia şi debitele uzinate 

la centrala Remeţi, apoi în centrala Munteni deversând în amonte de acest baraj la 

cca. 1 km printr-o galerie subterană. În aval de acest baraj râul curge încă cca. 800 m 

după care se varsă în Crişul Repede dând şi denumirea din acea zonă. 

 

Figura 5: Reţeaua hidrografică 

d. Clima predominantă  

Climatul predominant în arealul geografic al teritoriului “Poarta Transilvaniei” este 

unul continental moderat, specific dealurilor înalte. Iernile sunt lungi şi blânde, iar 

verile sunt cu temperaturi şi umiditate moderate. 

Amplitudini termice medii anuale moderate.  

Vânturile dominante sunt din direcţia N → NV. 

Temperatura medie anuală este de 8°C. 

Primele zile de îngheţ apar la jumătatea lunii octombrie, iar ultimele zile de îngheţ se 

înregistrează în prima jumătate a lunii aprilie. 

Zilele de vară cu temperaturi peste 25°C înregistrate în această regiune sunt în jur de 

45 pe an, iar cele de peste 30°C sunt între 10 - 15 pe an. În schimb iarna numărul 

zilelor cu temperaturi de sub - 20°C este redus, în luna ianuarie acestea reprezentând 

6% din totalul zilelor geroase, iar în februarie 1%. 
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Cantitatea medie anuală de precipitaţii variază între 700 mm/an în zonele mai joase 

şi 1000 mm/an în zonele mai înalte. Valorile maxime apar la sfârşitul primăverii şi 

începutul verii. Maximele de vară apar frecvent sub formă de ploi torenţiale. 

În partea nordică a microregiunii, temperatura medie anuală în sectorul montan este 

de 6 ˚C, în zone deluroase de 8˚C, iar în regiunile joase, în depresiuni şi văi, de 9˚C. 

Temperatura lunară minimă se încadrează în ianuarie între -2 ˚C şi +5˚C, iar cea 

maximă în iulie, cu valori cuprinse între 15˚C şi  20˚C.  

În partea central-vestică a microregiunii, predomină un climat continental moderat 

cu influenţe baltice.  Clima continentală moderată este specifică dealurilor înalte. 

Iernile sunt lungi şi blânde, iar verile sunt cu temperaturi şi umiditate moderate.  

Amplitudinile termice medii anuale sunt moderate. 

Temperatura medie anuală este + 8,2ºC.  

Primele zile de îngheţ apar la jumătatea lunii octombrie, iar ultimele zile de îngheţ se 

înregistrează în prima jumătate a lunii aprilie. 

Precipitaţiile medii anuale: 650- 700 mm/an. Cantităţile de precipitaţii cresc în raport 

cu altitudinea.  

Vânturile dominante sunt din direcţia N → NV.  

În partea de sud a microregiunii, pe teritoriul comunei Bulz, clima este una tipică de 

munte, rece şi umedă. Creşterea treptată a altitudinii dinspre Gura Iadului spre 

Stâna de Vale duce la scăderea temperaturii şi a presiunii aerului, la creşterea 

precipitaţiilor, nebulozităţii, umidităţii şi vitezei vântului.  

Temperatura medie anuală oscilează astfel, între 4° şi 7°, valorile maxime de vară 

situându-se între 30° şi 33º, iar minimele de iarnă între -20° şi -22°. Cele mai scăzute 

temperaturi au fost consemnate la Stâna de Vale, -30.4° în ianuarie 1942, şi -28.9°, la 

31 ianuarie 1987. Maximele pot ajunge până la 33°. Bruma poate apărea în toate 

lunile anului, exceptându-le pe cele de vară. Cel mai frecvent, ea se instalează în 

septembrie.  

Nebulozitatea medie anuală în zecimi este de 5,2 maxima fiind înregistrată în luna 

decembrie -7,2 scăzând până în luna august când ajunge la 4,3. S-a constatat o 

nebulozitate scăzută începând din lunile de vară (iulie) până în noiembrie. Lunile de 

vară şi toamnă formează o valoare mai scazută a nebulozităţii în jur de 4,3. 

Precipitaţiile. Umiditatea atmosferică se situează în jur de 80%, iar precipitaţiile 

ajung la 1400 mm pe an. Uneori, în timpul verii, din norii cumulonimbi se dezlănţuie 

ploi puternice (la Stâna de Vale, în 20 mai 1940, valoarea maximă căzută în 24 de ore 

a atins 94,4 mm). În medie, anual, numărul zilelor cu precipitaţii poate ajunge la 170 

(Stâna de Vale este supranumită şi “polul ploilor din România”, precipitaţiile putând 

atinge şi 217 zile), dintre care cele cu ninsori sunt în jur de 70-80. Zăpada se menţine 

pe sol între 40 şi 80 de zile. La Stâna de Vale, procentual, în cele patru anotimpuri, 
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precipitaţiile cad astfel: iarna - 23,3%; primăvara - 24,9%; vara - 29,3%; toamna - 

22,5%. Aici, zăpada se poate menţine la sol uneori şi 136 de zile, datorită, în special, 

grosimii stratului (194 cm, în ianuarie 1987; 310 cm, în ianuarie 2000). Căderile de 

grindină înregistrează, în medie, circa 4-5 zile anual. Pe culmile înalte, frecvenţa cea 

mai mare o au vântul de vest şi vântul de sud-vest. 

Vântul. Regimul eolian este determinat în primul rând de caracterul sistemelor 

barice şi proceselor de circulaţie atmosferică. Este influenţat de relief. În august 1981 

s-a semnalat o furtună de intensitate deosebită doborând numai în zona Dealul Mare 

şi Hondrâncuşa cantitatea de 45 m³ masă lemnoasă. 

e. Principalele tipuri de sol predominante 

Principalele tipuri de soluri existente pe teritoriu sunt: molisoluri, argiluvisoluri, 

cambisoluri, spodosoluri, soluri hidromorfe, soluri neevoluate şi trunchiate şi soluri 

organice. 

În partea central-vestică a microregiunii, pe teritoriul localităţii Negreni, solul este 

constituit cu predilecţie din formaţiuni aluvionare de terasă cu pietrişuri şi nisipuri. 

Acest sol nu este prielnic agriculturii, zona arabilă fiind slab reprezentată. 

În partea sudică a microregiunii, caracteristice sunt rocile cuarto-feldespatice 

sisturile cuartice, calcare formaţiuni sedimentare conglomerate, sisturi argiloase, 

bauxită, dolomite. 

f. Resursele naturale 

Resursele naturale reprezintă totalitatea zăcămintelor de minerale şi de minereuri, a 

terenurilor cultivabile, a pădurilor şi apelor de care dispune un teritoriu. Resursele 

naturale sunt substanţe care apar în mod natural dar care sunt considerate valoroase 

în forma lor relativ nemodificată. Resursele naturale sunt considerate capital natural 

ce poate fi convertit în materii prime pentru procesele capitalului infrastructural. 

Resursele naturale sunt clasificate în: 

□ resurse regenerabile 

şi 

□ resurse neregenerabile. 

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

□ resurse biotice, derivate din animale şi plante, 

şi  

□ resurse abiotice, derivate din pământ, aer, apă. 

Resursele regenerabile sunt resursele vii pe care le întâlnim şi pe teritoriul acoperit 

de Grupul de Acţiune Locală “Poarta Transilvaniei”. Între acestea se numară 

suprafeţe de păduri, vietăţile din ape, fondul de vânătoare. Aceste resurse pot fi 

refăcute dacă nu sunt supravalorificate. Totodată acestea pot fi folosite pe termen 

nelimitat dacă sunt folosite raţional. Odată ce resursele regenerabile sunt consumate 
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la o rată care depăşeşte rata lor naturală de refacere, ele se vor diminua şi în cele din 

urmă se vor epuiza. Rata care poate fi susţinută de o resursă regenerabilă este 

determinată de rata de refacere şi de mărimea disponibilului acelei resurse. 

Resursele naturale regenerabile ce nu sunt vii, prezente, de asemenea pe teritoriul 

acoperit de Grupul de Acţiune Locală “Poarta Transilvaniei”, includ solul, apa, 

vântul şi radiaţia solară. 

Din punct de vedere al resurselor subsolului, în partea de nord, au fost identificate 

rezerve de calcar (satul Tusa), nisip (Sîrbi), piatră (Fizeş şi Tusa) şi balast (Sîg, Sîrbi şi 

Mal). 

În partea central-vestică, produsele de balastieră de pe valea Crişului Repede sunt o 

sursă naturală ce poate fi exploatată. Aici predomină formaţiunile neogene şi 

cuaternare, iar gresiile de Strâmtură dau stabilitate terenului. Ele sunt relativ dure şi 

se folosesc chiar ca materiale de construcţie. Peste aceste structuri geologice s-au 

depus formaţiuni aluvionare de terasă. 

În partea sudică, prezenţa rocilor cuarto-feldespatice, sisturi cuartice, calcare, 

formaţiuni sedimentare conglomerate, sisturi argiloase, bauxită, dolomite a făcut 

posibilă funcţionarea unor cariere în special cele de bază de roci calcaroase, dolomită 

precum şi existenţa unei exploatări subterane pentru bauxită. 

Din punct de vedere al apelor, teritoriul dispune pe întreaga suprafaţă de resurse 

acvatice propice dezvoltării segmentului piscicol. 

Temperatura optimă şi proprietăţile fizico–chimice ale apei constituie un mediu 

optim pentru exploatarea salmonidelor.  

Ferme piscicole de creştere intensivă şi semi-intensivă a păstrăvului funcţionează pe 

întreg teritoriul, atât în localitatea Sfăraş (partea de est), localitatea Tusa (partea de 

vest) cât şi în localitatea Remeţi (partea de sud). 

Resursele pe care se bazează potenţialul economic al teritoriului acoperit de Grupul 

de Acţiune Locală “Poarta Transilvaniei” în momentul de faţă sunt numai resurse 

proprii (terenuri arabile, păşuni, fâneţe, păduri, produse animaliere şi vegetale). 

Resursa naturală de bază care constituie suportul dezvoltării economice în teritoriu 

este fondul funciar agricol, funcţia dominantă în profilul economico-social al zonei 

fiind dezvoltarea agriculturii cu cele două ramuri principale: cultura vegetală şi 

creşterea animalelor. 

g. Vegetaţia 

Vegetaţia naturală la nivelul microregiunii este extrem de diversă şi bogată, 

reprezentată atât de vegetaţia forestieră cât şi de păşuni.Asociaţiile de vegetaţie sunt 

dispuse într-o zonalitate verticală, datorită treptelor de relief, influenţei climatice, 

orientării pantelor etc. 
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Microregiunea dispune de o biodiversitate semnificativă, cu resurse naturale 

valoroase, tipice bioregiunii continentale în care se înscrie în întregime, cu influenţe 

panonice în regiunea nord-vestică şi alpine în cea sudică. 

 
 

Figura 6: Amplasarea biogeografică a Teritoriului “Poarta Transilvaniei”4 

Dealurile sunt acoperite cu păduri şi păşuni, la poalelor lor se întâlnesc livezi cu 

pomi fructiferi, culturi de cartofi şi ovăz, iar de-a lungul râurilor şi văilor se află 

puţin şes cultivat, în special, cu porumb, uneori şi grâu. 

Etajul subalpin îl întâlnim pe suprafeţele restrânse în partea sudică a microregiunii, 

mai ales în masivul Cârligate şi împrejurimi. Datorită condiţiilor aspre, aici se 

dezvoltă pajişti dominate de iarba stâncilor (Agrostis rupestris) şi taposică (Nardus 

stricta), în amestec cu firuţa (Poa alpina), păiusul pestriţ (Festuca violacea), paruşca 

(Festuca suspina), mararul ursului sau patrunjelul de munte (Lingusticum mutellina), 

clopoţelul (Campanula napuligera), dar şi de arini de munte (Alnus virilis), jneapanul 

(Pinus muga, Pinus montana), afinul (Vaccinium myrtillus), merişorul (Vaccinium vitis-

idaea), ghintura (Gentiana punctata), ienupărul pitic (Juniperus sibirica) etc. 

Etajul coniferelor întâlnit îndeosebi în partea sudică a microregiunii, la peste 900-

1000 m altitudine, este dominat de molid (Picea excelsa), căruia i se adaugă bradul 

(Abies alba), dar şi paltinul de munte (Acer pseudoplatanus), scoruşul (Sorbus aucuparia), 

iar la parterul pădurii - afinul, muşchii verzi, merişorul, murul, zmeurişurile etc. 

                                                 
4 Conform Agenţiei Europene de Mediu (http://natura2000.eea.europa.eu/#) 
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Pajiştile care se formează în poieni etalează o vegetaţie ierboasă mezofilă abundentă, 

dominată de păiuşul roşu (Festuca rubra) şi taposica.  

De aici, până mai jos de Barajul Leşu, pe locurile mai însorite ale culmilor (Văile 

Calului, Stâna de Runc etc.) şi, în special, pe înalţimile Munţilor Piatra Craiului, 

unde climatul este mai blând, apar pădurile amestecate de răşinoase şi fag. Speciile 

lemnoase care formează arboretele amestecate sunt fagul (Fagus silvatica), molidul 

şi bradul. 

În Stratul arbustiv întâlnim alunul (Corylus avellana) păducelul (Crataegus 

monogyna), liliacul carpatin = iorgovan, lemnul vântului, călin (Syringa josikaea)- 

element glaciar, specie endemică, în doar câteva crânguri, apoi bulbucii de munte 

(Trollius europaeus) plantă ocrotită de lege. 

Etajul propriu-zis al fagului este predominant pe teritoriul “Poarta Transilvaniei”. 

Caracteristic pentru acest etaj este predominarea pădurilor pure de fag. Dacă în 

partea superioară a zonei apar, în cantităţi mici, molidul şi bradul, în partea 

inferioară, la fel de nesemnificativ, apar carpenul (Caupinus betulus), frasinul (Fraxinus 

excelsior), ulmul (Ulmus campestris), gorunul (Quercus petraea) etc. Se întâlnesc, mai 

des, alunul, cornul (Cornus mas), păducelul, măceşul etc. 

Pajiştile de pe locul pădurilor sau din poieni constituie cele mai preţioase fâneţe şi 

păşuni din domeniul forestier. În compoziţia acestora predomină iarba vântului 

(Agrostis temis), peptanarita (Cynosurus cristatus), tremuratoarea (Briza media), paiuşul de 

livezi (Festuca pratensis), ovasciorul de munte (Arrhenatherum elatius), spilcuţa 

(Chrysanthemum leucantheum), pătrunjelul de câmp (Pimpinella saxifraga), clopoţeii 

(Campanula patula), diferite specii de trifoi etc. 

În extrem de puţine zone umede (mlaştini) întâlnim o vegetaţie săracă - de stufăriş, 

papură, pipirig, rogoz etc. 

Flora oferă o diversitate de plante medicinale: brustur dulce (Petasides Hybridus), coada 

şoricelului (Achillea Millefolium), dracilla (Berberis Vulgaris), ştevie (Rumex Crispus), 

ghimpe (Xanthium Spinosum), măceş (Roza Canina), osul iepurelui (Ononis Spinosa), 

păpădie (Taraxacum Officinale), pătlagină (Plantago Media), urzica (Urtica Dionica), urzica 

moartă (Lamium Purpureum ş.a.), fructe de pădure şi ciuperci. 

Fauna, în zonele cele mai înalte (pe vârfurile stâncilor) este reprezentată destul de 

slab, mai ales prin rozătoare, reptile - vipera comuna(Vipera berus), şopârla de 

munte (Lacerta vivipara), gasteropode - Mastus venerabilis, Campylea faustina 

sativa - şi păsări - fasa de munte (Anthus spinoletta spinoletta), fluturaşul de piatră 

(Tichodroma muraria muraria), extrem de redusă fiind prezenţa caprei negre 

(Rupicapra rupicapra). 

Fauna pădurilor este însemnată mai ales prin prezenţa formelor de importanţă 

cinegetică. Mamifere ca cerbul (Cervus elaphus carpathicus), ursul (Ursus arctos), 

râsul (Lynx lynx) sunt destul de rar întâlnite, ca şi capra neagră, de altfel. 
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În regiunile calcaroase mai apare jderul de piatră (Martes foina) iar în pădurile de 

foioase - şoarecele gulerat (Apodemus tauricus), veveriţa (Sciurus vulgaris fuscoater), 

lupul (Canis lupus), jderul de pădure (Martes martes), mistreţul (Sus scrofa), căprioara 

(Capreolul capreolus), iepurele (lepus europaeus), vulpea (Vulpes vulpes) etc. Zimbrul, 

pare-se, a reprezentat, cândva, fala acestor locuri. Acestora li se adaugă numeroase 

păsări: cocoşul de munte (Tetrao urogallus), ierunca (Tetrastes bonaria), buha (Bubo 

bubo), corbul (Corvus corax), mierla (Turdus merula), uliul etc., iar, mai nou, lacurile 

de acumulare sunt vizitate de raţe sălbatice. Tot recent, este consemnată şi apariţia 

berzelor. Peşterile sunt populate cu lilieci. 

Dintre păsări, se regăsesc o serie de specii enumerate în anexa I a Directivei 

Consiliului 2009/147/EC: Ficedula parva, Aquila chrysaetos, Picus canus, Dendrocopos 

medius, Ficedula albicollis, Alcedo atthis, Pernis apivorus, Bonasa bonasia, Crex crex, 

Glaucidium passerinum, Aegolius funereus, Strix uralensis, Dryocopus martius, Lullula 

arborea, Lanius collurio, Bubo bubo, Dendrocopos leucotos, specii de păsări cu migraţie 

regulată nemenţionate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC: Actitis 

hypoleucos, Alauda arvensis, Anthus trivialis, Apus melba, Buteo buteo, Falco subbuteo, 

Luscinia luscinia, Miliaria calandra.5 

De asemenea, amintim acvila țipătoare mică (Aquila Pomarina), mai multe specii de 

păsări cântătoare (vrabia, piţigoiul, mierla, ciocănitoarea, gaia, uliul, turturica, 

porumbelul, pupăza, cucul etc). 

Dintre insecte majoritatea locuitorilor caracteristici ai apelor reci și repezi trăiesc sub 

pietre ca de exemplu efemeridele și larvele libelulelor. În pădurile de foioase trăiesc 

diferite specii de melci, dintre vertebrate salamandra (SalamandraSalamandra), broasca 

(Rana Dalmatina), șopârla de munte (Lacerta Vivipara), năpârca (AnguisFragilis) și șarpele 

de pădure (Elaphe Longissima). 

Dintre pești, în apele de la înălțimile mai mari întâlnim păstrăvul indigen (Salmo 

Trutta Fario), păstrăvul curcubeu (Salmo irideus), mreana de munte (Barbus meridionalis 

peteny), cicarul (Endontomyza danfordi), racul de munte (Astacus torrentium), boișteanul 

(Phoxinus Phoxinus) și grindelul (Noemacheilus Barbatulus). Pentru apele mai joase cu 

curgere mai liniștită sunt caracteristice speciile: lipanul (Thymallus Thymallus) și 

moioaga (Barbus Meridionalis Petenyii) precum și scobarul (Chondrostoma Nasus) și cleanul 

(Leuciscus Cephalus).  

 

 

 

 

                                                 
5 Sursa: H.G. nr. 971 din 2011 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 1284/2007 privind declararea ariilor 

de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România 
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1.2. Hărţi – planul localizării teritoriului 

 

 
Figura 7: Harta Teritoriului “Poarta Transilvaniei” 
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Figura 8: Harta localizării Teritoriului “Poarta Transilvaniei” 
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Comentarii privind relaţiile dintre teritoriu cu exteriorul, între comunele/satele 

care compun teritoriul, starea infrastructurii 

Cele două artere de circulaţie principale care traversează nord-vestul teritoriului 

sunt: 

□ DJ 191 D care face legătura între Ciucea, jud. Cluj, E60 – Sîg – Nuşfalău – DN 1H. 

Drumul judeţean se întinde pe teritoriul comunei Sîg 20 km, până la limita cu judeţul 

Cluj) străbătând satele comunei Sîg: Fizeş, Sîg şi Tusa 

□ DJ 191 E care face legătura între Sîg - Crasna – DJ 191C spre Zalău. 

Accesul în comuna Sîg se realizează pe cale auto, din direcţia Zalău pe DJ 191 C 

(Zalău – Crasna) şi DJ 191 E (Crasna – Sîg), din direcţia Vama Borş, Oradea pe E 60 

(Oradea – Ciucea) şi DJ 191D (Ciucea - Tusa – Sîg) sau pe DN 19 B (Oradea – 

Nuşfalău şi DJ 191 D ( Nuşfalău – Sîg),  din direcţia Satu Mare pe E 81 (Satu Mare – 

Zalău) şi DJ 191 C (Zalău – Crasna), DJ 191 E (Crasna – Sîg), din direcţia Cluj pe E 60 

(Cluj – Ciucea) şi DJ 191 D (Ciucea – Tusa – Sîg) .  

În partea central-vestică a microregiunii, legătura rutieră între satul Negreni şi satul 

Prelucele se realizează pe drumul comunal DC 132, iar cu satul Bucea prin drumul 

naţional DN 1 şi calea ferată. Relaţia cu satul Bucea este asigurată prin două legături 

comode şi sigure. 

Circulaţia rutieră în interiorul satelor componente ale comunei Negreni, cu excepţia 

zonelor în care circulaţia rutieră interioară se suprapune cu drumul naţional ce 

străbate localităţile comunei, este dificilă deoarece drumurile sunt 

necorespunzătoare (fiind la nivelul drumurilor de pământ), înguste şi echipate cu 

poduri de traversare a văilor de construcţie precară. 

În comuna Negreni există cinci poduri peste Crişul Repede şi două punţi care fac 

legătura între sate şi locuitorii de pe dealurile de dincolo de Criş. 

Circulaţia spre Cluj-Napoca, cât şi spre Oradea, se asigură prin autocare, autobuze şi 

microbuze pe calea rutieră - DN 1 şi pe calea ferată prin halta Negreni.  

În partea nord-estică, accesul în microregiune se realizează pe DN1G, drum care 

face legătura între Drumul European E81 şi Drumul European E60, pe ruta Almaşu-

Fildu de Jos-Huedin. 

Legătura rutieră între localităţi se realizează prin DJ 108N (Almaşu – Băbiu –

Mesteacănu) şi DJ 103N (DN1G – Sfăraş – Jebucu). 

1.3. Populaţie – demografie 

În cadrul microregiunii, populaţia cunoaşte la ora actuală un proces de regres 

accentuat datorat îmbătrânirii, scăderii fertilităţii şi migraţiei, fenomene demografice 

care se pot constata în toate ţările dezvoltate. În perspectivă, aceste fenomene vor 

creşte în intensitate şi vor genera efecte multiple în societate. 
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Conform ultimelor date statistice oficiale6, disponibile pentru anul 2002, populaţia 

teritoriului „Poarta Transilvaniei”, este de 17.225 locuitori.  

Având în vedere suprafaţa totală a teritoriul de 591,74 km², densitatea populaţiei 

este de 29.12 loc./km². 

În tabelul următor s-au completat în date absolute şi relative (%) principalii 

indicatori privind evoluţia populaţiei din Teritoriul “Poarta Transilvaniei”: 

Populaţie An de 

referinţă 

2002 

Soldul 

migrării 

2010 

Soldul 

natural 

2010 

Sub 20 

ani 

2010 

Peste 60 

ani 

2010 

Populaţia 

activă 

2010 

Şomaj 

 

2010 

Total 17.225 – – 3.496 2.824 10.851 7,3%. 

% 100% – – 20,3% 16.40% 63,2% – 
Tabel 2: Evoluţia populaţiei în Teritoriul “Poarta Transilvaniei”7 

Principalii indicatori demografici la nivelul teritoriului “Poarta Transilvaniei” în 

perioada 2001-2010 sunt următorii: 

Indicator Ani 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Populaţia totală - la 1 

iulie (stabilă) 

17160 17033 17000 16758 16495 16395 16189 15983 15830 17225 

Femei 8727 8625 8607 8465 8339 8282 8182 8075 7998 7937 

Bărbaţi 8433 8408 8393 8293 8156 8113 8007 7908 7832 7771 

Născuţi vii 199 167 182 157 175 132 167 152 134 137 

Decedaţi 325 345 322 342 313 290 270 261 298 291 

Căsătorii 75 74 75 80 80 79 147 77 61 74 

Divorţuri 16 10 10 9 17 11 16 9 13 16 

Stabiliri de domiciliu în 

localitate 

200 248 171 258 133 243 262 200 172 312 

Plecări cu domiciliul 

din localitate 

159 165 165 230 185 266 312 263 220 314 

Stabiliri de reşedinţă în 

localitate la 1 ianuarie 

145 166 145 78 77 88 108 91 113 94 

Plecări cu reşedinţa din 

localitate la 1 ianuarie 

327 216 227 144 273 196 260 295 258 236 

Emigranţi 5 2 1 1 1 2 0 4 7 3 

Tabel 3: Indicatorii demografici ai teritoriului în perioada 2001-20108 

Distribuţia teritorială a populaţiei este relativ echilibrată la nivelul comunelor 

partenere. Comuna cu cel mai mare număr de locuitori este Sîg (21,82% din total), iar 

comuna cu cel mai mic număr de locuitori este Fildu de Jos (8,43% din total). 

                                                 
6 Sursa: INS – Fişele localităţilor 
7 Sursa: INS – Fişele localităţilor 
8 Sursa: INS – Fişele localităţilor 
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Figura 9: Distribuţia populaţiei pe comune, în anul 20109 

TENDINŢE DEMOGRAFICE 

Pentru evaluarea tendinţei demografice în teritoriul “Poarta Transilvaniei” au fost 

analizate datele statistice pentru orizontul de timp 2001-2010, pentru o serie de 

indicatori statistici, după cum urmează. 

POPULAŢIA TOTALĂ 

 

Figura 10: Populaţia totală în perioada 2001-201010 

La recensământul din martie 2002, populaţia microregiunii era de 17.033 locuitori. Faţă 

de 2002, populaţia stabilă din Microregiunea “Poarta Transilvaniei” a înregistrat o 

scădere cu 7,78% (1.325 persoane), tendinţă regăsită la nivelul întregii ţări. 

                                                 
9 Sursa: INS – Fişele localităţilor 
10 Sursa: INS – Fişele localităţilor 
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Conform graficului, se poate constata o scădere mai accentuată a populaţiei, cauzele 

principale fiind migraţia externă datorată în principal lipsei locurilor de muncă din 

mediul rural, îmbătrânirii populaţiei şi scăderii fertilităţii. 

La nivel de comună, evoluţia populaţiei pentru perioada 2001-2010 este următoarea: 

 

Figura 11: Evoluţia populaţiei pe comune, în perioada 2001-201011 

Se poate constata că fenomenul de scădere a populaţiei este întâlnit în fiecare din 

comunele din microregiune, populaţia având o evoluţie descendentă de la an la an. 

În anul 2002, a fost înfiinţată Comuna Negreni în baza Legii nr.492/2002 privind 

înfiinţarea comunei Negreni, judeţul Cluj, prin reorganizarea Comunei Ciucea. Astfel a 

rezultat Comuna Negreni având în componenţă satele Negreni, Bucea şi Prelucele, şi 

Comuna Ciucea având în componenţă satele Ciucea şi Vânători. 

În perioada 2001-2010, numărul decedaţilor a scăzut cu 10%, în timp ce numărul 

născuţilor vii a scăzut cu 31%. 

RATA NATALITĂŢII 

Pentru perioada de analiză, sporul natural al populaţiei a fost constant negativ, 

atingând un minim, în termeni relativi, de -6,38‰ în anul 2007, şi un maxim de -

11,01‰  în anul 2004. 

                                                 
11 Sursa: INS – Fişele localităţilor 
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Figura 12: Raportul născuţi vii/decedaţi12 

Rata mortalităţii generale este crescută atât ca urmare a creşterii mortalităţii specifice 

la anumite grupe de vârstă, determinată de deterioararea stării generale de sănătate, 

cât şi ca urmare a modificării structurii pe vârste a populaţiei. Valoarea maximă a 

ratei mortalităţii generale a fost de 20,41‰ şi s-a înregistrat în anul 2003. 

 

Figura 13: Rata natalităţii (‰) şi rata mortalitaţii (‰)13 

CĂSĂTORII-DIVORŢURI 

În ceea ce priveşte raportul căsătorii-divorţuri, se poate remarca o constanţă în 

privinţa numărului de divorţuri în perioada 2001-2010, cu un număr maxim de 

                                                 
12 Sursa: INS – Fişele localităţilor 
13 Sursa: INS – Fişele localităţilor 
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divorţuri în anul 2005 (17 divorţuri) şi un număr minim de divorţuri în anii 2004 şi 

2008 (9 divorţuri). 

Numărul de căsătorii a oscilat în perioada 2001-2010, cu un maxim în anul 2007 (147 

căsătorii), conform figurii de mai jos: 

 

Figura 14: Raportul căsătorii-divorţuri, în perioada 2001-201014 

STABILIRI DE DOMICILIU/PLECĂRI CU DOMICILIUL DIN LOCALITATE 

În perioada de analiză, numărul de plecări cu domiciliul din localitate a fost superior 

numărului de stabiliri de domiciliu începând din anul 2005.  

În anul 2010, numărul de plecări cu domiciliul din localitate a fost sensibil egal cu  

numărul de stabiliri de domiciliu (312 plecări şi 314 stabilir), conform graficului de 

mai jos: 

 

Figura 15: Raportul stabiliri de domiciliu/plecări cu domiciliul în perioada 2001-201015 

                                                 
14 Sursa: INS – Fişele localităţilor 
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STABILIRI DE REŞEDINŢĂ LA 1 IANUARIE-PLECĂRI CU REŞEDINŢA LA 1 

IANUARIE 

În perioada de analiză, numărul de plecări cu reşedinţă la 1 ianuarie a fost constant 

superior raportat la numărul de stabiliri de reşedinţă la 1 ianuarie, conform figurii de 

mai jos: 

 

Figura 16: Stabiliri de reşedinţă la 1 ianuarie-Plecări cu reşedinţa la 1 ianuarie, în perioada 2001-201016 

 

 

DENSITATEA POPULAŢIEI 

Densitatea medie a populaţiei, la nivelul anului 2010 este de 26,86 loc/km². Din 

graficul de mai sus, se poate observa o mai mare concentrare a populaţiei în partea 

centrală a microregiunii, în comunele Ciucea şi Negreni. 

                                                                                                                                                        
15 Sursa: INS – Fişele localităţilor 
16 Sursa: INS – Fişele localităţilor 
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Figura 17: Densitatea populaţiei în anul 2010 (loc./km²)17 

1.4. Patrimoniu de mediu 

Teritoriul “Poarta Transilvaniei” se caracterizează prin resurse naturale aflate într-o 

stare de conservare în general bună, printr-un nivel ridicat de biodiversitate, asociat 

unei diversităţi de habitate şi ecosisteme, de păduri şi de peisaje agricole valoroase 

dar, în acelaşi timp, viitorul apropiat aduce provocări serioase: menţinerea acestor 

valori naturale. 

Teritoriul este alcătuit din trei tipuri de relief – dealuri, munţi şi piemonturi joase – 

cu un nivel de diversitate pedo-climatică şi geografică ridicat. 

1.4.1. Patrimoniu natural 

Zonele HNV reprezintă “pajişti semi-naturale în general asociate cu prezenţa unui 

nivel ridicat de biodiversitate”18. 

Desi conceptul de teren agricol cu valoare naturală înaltă (HNV) este nou în România, 

este extrem de important şi trebuie promovat, având în vedere existenţa unui număr 

mare de utilizatori de terenuri care aplică sisteme agricole tradiţionale, gospodărite 

în mod extensiv şi care susţin o mare diversitate de specii sălbatice şi habitate 

naturale. De asemenea, prin sprijinirea suprafeţelor agricole şi forestiere cu valoare 

naturală înaltă se poate asigura pentru viitor o bază de dezvoltare durabilă a zonelor 

rurale, care să includă totodată promovarea produselor alimentare tradiţionale şi 

diversificarea activităţilor prin turism durabil. 

Întregul areal “Poarta Transilvaniei” este situat în zonă de pajişti cu înaltă valoare 

naturală (HNV), conform PNDR 2007-2013 versiunea VII, iulie 2011, după cum se 

poate observa din harta de mai jos. 

                                                 
17 Sursa: INS – Fişele localităţilor 
18 Sursa: Pag. 295, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 – versiunea a VII-a, Iulie 2011 
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Din datele prezentate mai sus, GAL “Poarta Transilvaniei” îndeplineşte criteriul de selecţie 

SCS 1.3 fixat prin Ghidul Solicitantului, întrucât întregul teritoriu GAL “Poarta 

Transilvaniei” este situat în zonă cu valoare naturală ridicată (HNV). 

 
Figura 18: Harta HNV Romania şi situarea Teritoriul “Poarta Transilvaniei” în zona HNV19 

 

1.4.2. Situri natura 2000 

Siturile de Importanţă Comunitară (Sites of Community Importance – SCI) fac parte din 

Reţeaua Natura 2000 şi reprezintă cadre care contribuie în mod semnificativ la 

menţinerea sau readucerea unui habitat20şi/sau specie21, la un stadiu corespunzător 

                                                 
19 Sursa: PNDR 2007-2013 versiunea VII, iulie 2011 
20 Sursa: Anexa 2 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 

naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare 
21 Sursa: Anexa 3 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 

naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare 
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de conservare şi, în acelaşi timp, la coerenţa sistemului Natura 2000, precum şi/sau la 

menţinerea diversităţii biologice a regiunii sau regiunilor biogeografice respective. 

Pe teritoriul “Poarta Transilvaniei” sunt clasificate22 trei Situri de Importanţă 

Comunitară (SCI) ce intră sub incidenţa Directivei “Habitate”92/43/CEE23 şi un sit de 

protecţie specială avifaunistică, ce intră sub incidenţa Directivei “Păsări”, astfel: 

□ Tusa-Barcău (ROSCI0257), 

□ Muntele Şes (ROSCI0322), 

□ Defileul Crişului Repede – Pădurea Craiului (ROSCI0062). 

□ Defileul Crişului Repede – Valea Iadei (ROSPA0115) 

Aceste situri au următoarele caracteristici principale: 

Numele 

zonei 

Supra

faţa  

în ha 

Caracteristici principale (clasificarea directivelor privind Habitatele, Păsări, 

Habitate şi Păsări) 

Tusa-Barcău 

ROSCI0257 

 

9,6 Situl “Tusa-Barcău”, localizat la 47°1'19'' lat. N şi 22°45'13'' long. E şi la altitudine 

medie de 661 m, este amplasat în proporţie de 100% pe teritoriul „Poarta 

Transilvaniei”. 

În cadrul sitului se regăsesc următoarele habitatele:  

Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum (pondere 100%) 

Alte specii de floră şi faună: 

Fagus sylvatica 

Alte caracteristici ale sitului: 

Paduri dacice de fag (Fagus sylvatica) şi carpen (Carpinus betulus) cu Dentaria bulbifera. 

Situl este alcătuit din păduri de foioase (89%) şi păşuni (11%). 

Calitate şi importanţă: 

Conservarea habitatului de fag cu floră indicatoare de tip Asperula-Asarum. 

Muntele Şes 

ROSCI0322 

34880 Situl “Muntele Şes”, declarat pentru 17 tipuri de habitate de interes comunitar, 3 

specii de mamifere, 2 specii de amfibieni, 4 specii de nevertebrate, toate de interes 

comunitar. Situl este localizat în regiunea biogeografică continentală, la o 

altitudine cuprinsă între 178 m şi 970 m şi are o suprafaţă totală de 34880 ha, 

cuprinzând suprafeţe de pe teritoriile judeţelor Bihor, Cluj şi Sălaj24. 

Defileul 

Crişului 

Repede- 

Pădurea 

Craiului 

ROSCI0062  

38813 Situl„Defileul Crişului Repede-Pădurea Craiului”, localizat la 46°52’53” lat. N şi 

22°31’8” long. E şi la o altitudine medie de 612 m, este amplasat în proporţie 50% 

pe teritoriul „Poarta Transilvaniei” (49% loc. Bulz). 

În cadrul sitului se regăsesc următoarele habitatele:  

Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum (pondere 34%),  

Peşteri în care accesul publicului este interzis (20%),  

                                                 
22 Sursa: Ordinului nr. 1964 din 13 decembrie 2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a 

siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România 

publicat în Monitorul Oficial al României nr. 98 bis/07.02.2008. 
23Sursa: DIRECTIVA 92/43/CEE A CONSILIULUI din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a 

speciilor de faună și floră sălbatică. 
24 Sursa: ORDINULUI nr. 2.387 din 29 septembrie 2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi 

dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă 

comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, publicat în MONITORUL 

OFICIAL nr. 846 din 29 noiembrie 2011  
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Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) (17%),  

Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofiticăpe roci silicioase (15%),  

Păduri balcano-panonice de cer şi gorun (8%),  

Fâneţe montane (2%),  

Mlaştini turboase de tranziţie şi turbării oscilante (nefixate de substrat) (2%), Comunităţi 

de lizierăcu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, pânăla cel montan şi  alpin 

(0,5%),  

Tufărişuri subcontinentale peri-panonice (0,1%),  

Mlaştini alcaline (0,001%),  

Vegetaţie forestierăpanonicăcu Quercus pubescens (0,01%),  

Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion (3%),  

Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene (0,2%), Păduri 

acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea) (4%). 

Specii de mamifere25 enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE: 

Rhinolophus blasii, Barbastella barbastellus, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus 

ferrumequinum, Myotis blythii, Miniopterus schreibersi, Myotis emarginatus, Myotis 

bechsteini, Myotis myotis, Ursus arctos, Lynx lynx,Lutra lutra, Rhinolophus blasii, 

Barbastella barbastellus, Rhinolophus hipposideros  

Rhinolophus ferrumequinum, Myotis blythii, Miniopterus schreibersi, Myotis 

emarginatus, Myotis bechsteini, Myotis myotis, Ursus arctos, Lynx lynx, Lutra lutra. 

Specii de amfibieni şi reptile enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 

92/43/CEE: 

Triturus vulgaris ampelensis, Triturus cristatus, Bombina variegata 

Specii de plante enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE: 

Pulsatilla patens, Syringa josikaea, Iris aphylla ssp. Hungarica dar si alte specii 

importante de florăşi faună, conform Anexei nr. 22. 

Calitate şi importanţă: 

Din punct de vedere biospeologic, Pestera Vadu Crişului este una dintre cele mai bogate 

peşteri din ţarăîn faună cavernicoă, cu numeroase endemisme. O altă Peşteră important 

este Peştera Deventului, în care s-a descoperit o bogată faună pleistocenică şi urme 

neolitice din perioada bronzului. În majoritatea peşerilor se regăsesc specii de lilieci de pe 

listele Directivei Habitate. Crisul Repede este unul dintre cele mai mari cursuri de apă din 

ţara noastră care traverseaăa regiuni carstice. În versantul stâng Crişul Repede primeşte 4 

afluenţi: Pârâul Tare şi Pârâul Hodoabei. 

Defileul 

Crişului 

Repede – 

Valea Iadei 

ROSPA0115 

 
Situl “Defileul Crişului Repede – Valea Iadei”, localizat la 46° 51' 50'' lat. N şi 22° 

35' 30'' long. E şi la  altitudine medie de 1377 m, este amplasat parţial pe teritoriul 

“Poarta Transilvaniei”. 57% din suprafaţa comunei Bulz se suprapune cu acest sit. 

Specii de păsări enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC: 

Ficedula parva, Aquila chrysaetos, Picus canus, Dendrocopos medius, Ficedula albicollis, 

Alcedo atthis, Pernis apivorus, Bonasa bonasia, Crex crex, Glaucidium passerinum, 

Aegolius funereus, Strix uralensis, Dryocopus martius, Lullula arborea, Lanius collurio, 

Bubo bubo, Dendrocopos leucotos. 

Specii de păsări cu migraţie regulatănemenţionate în anexa I a Directivei 

Consiliului 2009/147/EC: Actitis hypoleucos, Alauda arvensis, Anthus trivialis, Apus 

                                                 
25Sursa: DIRECTIVEI CONSILIULUI 92/43/CEE din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale 

şi a speciilor de faună şi floră sălbatică 
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melba, Buteo buteo, Falco subbuteo, Luscinia luscinia, Miliaria calandra 

Alte caracteristici ale sitului: 

Zona include defileul Crişului Repede, caracterizat de stâncării calcaroase, păduri de 

foioase (gorun-carpin, fag şi de amestec), fâneţe montane. 

Defileul Crisului Repede de la Bucea la Tileagd reprezintă o rezervaţie complex geologică, 

faunistică şi fosiliferă cu un variat relief carstic ce formează un defileu calcaros de cca.2,5 

km lungime, care începe de la izvoarele Crişului Repede până în localitatea Bucea, însoţind 

şoseaua naţională Cluj - Oradea, după care străbate Munţii Pădurea Craiului, formând un 

defileu îngust, străjuit de pereţi calcaroşi verticali, cu o suprafaţă de 220,70ha. Crişul 

Repede este unul dintre cele mai mari cursuri de apă din ţara noastră care traversează 

regiuni carstice. În versantul stâng al primului meandru pe care îl efectuează, Crişul 

Repede primeşte 4 afluenţi, doi dintre aceştia fiind cursuri de suprafaţă, Pârâul Tare şi 

Pârâul Hodoabei. Debitul acestor pârâuri este de ordinul a 5-15 l/s. Ceilalţi doi afluenţi 

reprezintă emisarul Izbucului de la Gura Pârâului Tare, respectiv cea a Peşterii Ungurului. 

Imediat după efectuarea primului meandru, Crişul Repede primeşte tot din acelaşi versant 

stâng confluenţa cu Valea Mişidului, care la vărsare, din aluviunile depuse formează o 

adevărată deltă, cu braţe scurte şi lacuri sezoniere. Debitul Mişidului la vărsare este de 

circa 200-250 l/s. Debitul maxim teoretic poate ajunge la 4-5 m3/s, în timp ce cele minime 

pot sa coboare sub 10 l/s. Cel mai important afluent al Mişidului este pârâul din Valea Sesii. 

Înainte de a efectua al doilea meandru din defileul de la Şuncuiuş, Crişul Repede primeşte 

confluenţa pârâului resurgent din izbucul Poiana Frânturii, pârâu cu o lungime subaeriană 

de 194 m, şi cu un debit de aproximativ 1000 l/s. 

Calitate şi importanţă: 

Situl adăposteşte efective semnificative ale mai multor specii de păsări din Anexa I a 

Directivei Păsări precum: acvila de munte (Aquila chrisaetos), viesparul (Pernis 

apivorus), buha mare (Bubo bubo), ciocănitoarea cu spate alb (Dendrocopos leucotos) şi 

muscarul gulerat (Ficedula albicollis); Zona propusăcuprinde câteva chei şi stâncării, 

păduri de foioase bătrâne, păşuni şi terenuri arabile. În zonă cuibăresc două perechi de 

acvilă de munte pentru care au fost incluse şi teritoriile de vânătoare. 

Vulnerabilitate: 

1. turismul necontrolat 2. turismul în masa 3. schimbarea habitatului semi-natural 

(fâneţe, păşuni) datorită încetării activităţilor agricole ca cositul sau păşunatul 4. lucrări 

îndelungate în vecinătatea cuibului în perioada de reproducere 5. vânătoarea în zona 

locurilor de cuibărire a speciilor periclitate 6. practicarea sporturilor extreme: alpinism, 

zborul cu parapantă, enduro, motor de cross, maşini de teren 7. Scoaterea puilor pentru 

comerţ ilegal 8. braconaj 9. defrişările, tăierile ras şi lucrările silvice care au ca rezultat 

tăierea arborilor pe suprafeţe mari. 

 

Din datele prezentate mai sus, GAL “Poarta Transilvaniei” îndeplineşte criteriul de selecţie 

SCS 1.3. fixat prin Ghidul Solicitantului, în sensul că pe teritoriu există 4 Situri Natura 

2000. Au fost anexate astfel adrese emise de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor şi 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj pentru demonstrarea acestui criteriu de selecţie. 

Arii naturale protejate 

Pe teritoriul “Poarta Transilvaniei” sunt recunoscute trei arii naturale protejate de 

interes naţional ce corespund categoriei a IV-a IUCN: 

□ Peștera cu Apă din Valea Leșului (Rezervație Naturală de Tip Speologic); 
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□ Valea Iadei cu Syringa josichaea (Rezervație Naturală de Tip Botanic); 

□ Rezervaţia peisagistică Tusa-Barcău (Rezervație Naturală de Tip Peisagistic și 

Forestier). 

Peștera cu Apă din Valea Leșului este 

o arie protejată de interes național ce 

corespunde categoriei a IV-a IUCN 

(rezervație naturală de tip speologic), 

situată în microregiunea “Poarta 

Transilvaniei”, pe teritoriul 

administrativ al comunei Bulz. 

Peştera reprezintă o rezervatie speo-

carstică, localizată la circa 3 km în 

amonte de confluenţa Văii Lesului cu 

Valea Iadului. Intrarea (cca 700 m alt.) 

are 15 m lăţime. Pe cei 800 m, peştera 

este străbătută de un curs de apă 

subteran şi are bogate concreţiuni. 

 

 

Figura 19: Pestera cu Apă din Valea Leşului 

Rezervația naturală are o suprafață de 0,50 ha, și reprezintă o peșteră (cavernă), 

punct de interes speologic din Munții Pădurea Craiului. Din intrarea aflată la 10 m 

deasupra albiei se varsă cursul subteran. El parcurge întreaga peșteră şi reprezintă 

apele captate prin ponorul Acre. Aceste ape mai au o resurgența, cea mai joasă, în 

același versant 1 km aval de intrarea peșterii, prin izvorul Firez. 

Întreaga peșteră se prezintă sub forma unei galerii unice, cu puține diverticole, ce 

meandrează pe primii 300 m, apa formând terase aluvionare. În acest sector tavanul 

apare plat și orizontal. După ≈500 m de la intrare se ajunge la primul sifon. După el 

galeria continuă, fără vreo ramificație, și cu alte sifoane. 

Peștera totalizează ≈1 km, dar explorările urmăresc joncționarea cu peștera de la 

ponorul Acre. 

Peştera orizontală, dezvoltată în caractere jurasice, cu un râu subteran meandrat 

(1.177 m lungime), are o importanţă biospeologică prin fauna de anfipode şi 

coleoptere. 

Din punct de vedere morfologic peştera prezintă două sectoare: primul este dominat 

de neobişnuita orizontalitate a tavanului ce conferă parcă siguranţă, cu meandrările 

prin patul de aluviuni ale văii subterane, iar cel de-al doilea de un aspect haotic cu 

numeroase prăbuşiri, hornuri gigantice dar şi de frumoase speleoteme.  
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Climatul interior are o remarcabilă constanţă, cu amplitudini termice anuale de 

maxim 0.8°C, cu amplitudini ale umidităţii relative a aerului de 3 % şi o ionizare 

puternică a aerului, toate acestea conferind peşterii valenţe curative deosebite. 

Valea Iadeicu Syringa josichaea este o 

arie protejată de interes național ce 

corespunde categoriei a IV-a IUCN 

(rezervație naturală, tip botanic) situată 

în partea estică a județului Bihor, în 

comuna Bulz, satul Remeți.  

Rezervația naturală Valea Iadei cu o 

suprafață de 2 ha, este cunoscută mai 

ales prin prezența pe teritoriul ariei, a 

unei specii endematice de arbust 

denumit liliacul carpatin. 

 

Figura 20: Liliacul carpatin (Syringa josikaea) 

Rezervaţia peisagistică Tusa-Barcău este o arie protejată de interes național ce 

corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală, tip peisagistic și forestier). 

Rezervația cu o suprafață de 13,43 ha este situată în Munții Plopiș, pe teritoriul 

satului Tusa, comuna Sîg în județul Sălaj, și include un sector de pădure (făgete pure 

de dealuri și făgete amestecate), o zonă de pajiște, precum și două izbucuri cu un 

impresionant debit de apă. 

 

Figura 21: Rezervaţia peisagistică Tusa-Barcău 

În cadrul rezervaţiei pot fi întâlnite: 

□ Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum – 10442,61 ha; 

□ Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetaţie din 

Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion; 
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□ Pajişti aluviale din Cnidion dubii; 

□ Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis Sanguisorba officinalis). 

Forme de relief 

În partea sudică relieful prezintă numeroase curiozităţi, între care şi gresiile, marnele 

şi ponoarele în formă de pâlnie săpate de apă în zonele calcaroase, acestea fiind o 

atracţie deosebită pentru iubitorii naturii. În acest sens, interesantă este Valea 

Şoimului care este bogată în dolomit alb stratificat, calcare închise la culoare dispuse 

în plăci şi calcare marmoreene. Spectaculoase pe Valea Iadului sunt abrupturi, creste, 

văi, ravene, peşteri, câmpuri cu doline, praguri. 

Structura reliefului este variată, cu accente de “sălbăticie” şi “fantezie” a naturii, 

luncile, vâlcelele, dealurile şi munţii alternând, parcă, în ritmurile “trăgănatei” 

omului de la munte, ceea ce face ca şi solul să fie sărac, în bună parte arid, acoperit 

de păduri şi fâneţe, aceasta, în primul rând, datorită altitudinii, dar şi structurii 

petrografice şi condiţiilor climatice. Adâncă şi îngustă în cursul superior, Valea 

Iadului capătă, în această zonă, aspect de defileu (Cheile Remeţilor). 

Aşadar, relieful comunei este unul muntos, cu înălţimi cuprinse între 340 m, la 

confluenţa Iadului cu Crişul Repede, şi 1471 m, în Vf. Piatra Seniului. 

Munţii Pădurea Craiului, în dreapta Văii Iadului (din amonte spre aval), sunt 

caracterizaţi prin asocierea suprafeţelor de nivelare, înscrise în relief prin interfluvii 

largi, plate, cu linii de culme prezentând mici diferenţe de nivel. Aceste suprafeţe au 

constituit, din cele mai vechi timpuri, locuri favorabile pentru aşezări risipite, de tip 

crâng, dar şi pentru practicarea unei agriculturi pastorale. De asemeni, alcătuirea 

petrografică şi structura şi-au impus personalitatea în peisaj. Formaţiunile 

cristalofiliene mezozonale şi epizonale au imprimat reliefului un aspect masiv, cu 

interfluvii largi si povârnişuri domoale, în jumătatea lor superioară, după cum 

magmatitele se înscriu prin forme greoaie şi masive (masivul Cârligate). 

Rocile sedimentare se manifestă, şi ele, diferenţiat, în funcţie de particularităţile lor 

petrografice. Astfel, deosebim o grupă de roci formată din aglomerate, gresii, marne 

şi argile, şi o a doua - reprezentată de calcare şi dolomite, care concură în realizarea 

cunoscutului relief carstic. Acolo unde structura nu se manifestă în trăsăturile 

reliefului, prima grupă de roci se înscrie prin suprafeţe netede, larg bombate, pe 

alocuri cu proeminenţe. Rocile carstificabile, datorită proprietăţilor lor specifice, au 

condiţionat apariţia platoului calcaros Fântâna Botii - Dealul Ruguţului, de pe stânga 

Văii Iadului, sau adâncirea puternică pe verticală, încorsetând văile în chei sălbatice, 

care adeseori ascund peşteri active (din care se scurg ape de suprafaţă).  

Situaţi între Depresiunea Vad-Borod şi Depresiunea Ţării Beiuşului, Munţii Pădurea 

Craiului au altitudini reduse, fiind caracterizaţi, mai ales, prin numeroase platouri şi, 

datorită prezenţei calcarelor, printr-un procent ridicat de doline, uvale, avene, 

lapiezuri.  
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Datorită altitudinii mici a munţilor din zonă, cât şi a versanţilor şi povârnişurilor, în 

general, domoale, a numeroaselor platouri, în limbajul localnicilor apare, cel mai 

adesea, noţiunea de deal şi dâmb, pentru majoritatea culmilor: Dealul Lupului (991 

m), Dealul Mihaiului (900 m), Dealul Inete (799 m), Dâmbul lui Codoban etc., iar 

pentru vârfuri - cea de taclu (Taclul Salhijului).  

Cele mai importante vârfuri aflate pe teritoriul comunei Bulz sunt:  

□ în sud: Muncelaşu (1415 m), Piatra Calului (1463 m), Piatra Seniului (1471 m), 

Stâna de Izvor (1339 m), Runcu Caprei (1468 m), Molivisu (1417 m);  

□ spre nord, pe interfluviul Iad-Drăgan: Rotundu (1040 m), Scoroset (1158 m), 

Dealu Mare (1075 m), Ferice(le), Pin;  

□ de la sud la nord, pe interfluviile dintre afluenţii Văii Iadului: Seniul Mare 

(1076 m), Salhij, Dealul Lupului (991 m), Dealul Mihaiului (900 m), Salatruc, 

Mogos, Zambru, Porumbreu, Dragus, Pobraz, Dealul Notarasului (783 m), Inete 

(799 m);  

În bazinul inferior al Văii Iadului, altitudinile scad între 650-600 m: Micău, Dealul 

Săracului, Tomnatec, Pe Picior, Ples, Cearnău etc.  

Din masivul Pădurea Craiului (pe stânga Văii Iadului), înălţimile cele mai 

reprezentative sunt: Dealul Beiuşele (1003 m), Hodrangusa (1027 m), Piatra Daicii 

(975 m), Faţa Movilelor (958 m), Faţa Arsă, Coastea Frunţii (950 m), Dealul Ponorului 

(975 m) etc. 

Relieful carstic 

Este reprezentat prin caverne, doline, avene (Gura Dracului, Hârtoape), grote, 

ponoare şi peşteri, bazinul Văii Iadului fiind, cu circa 300 de astfel de formaţiuni, 

unul dintre cele mai bogate din ţară.  

Partea sudică a microregiunii este una presărată cu peşteri care fiecare în particular 

constituie obiectiv turistic natural iar toate per ansamblu dau zonei un important 

potenţial turistic. 

Dintre cele mai importante peşteri, menţionăm:  

□ Peştera cu Apă de la Bulz; 

□ Peştera cu Apă din Valea Leşului, populată cu coleoptere cavernicole, fiind 

prezente şi fosile de urşi cavernicoli (Ursus Speleus);  

□ Peştera Mică; 

□ Peştera Pastorului; 

□ Peştera Ciuhandrului – cu un climat unic, de o deosebită importanţă 

ştiinţifică;  

□ Peştera de pe Valea Izvorului, descoperită în timpul construcţiei canalului de 

aducţiune Iad-Drăgan, este, se pare, extrem de interesantă, dar n-a fost inclusă în 

circuitul turistic etc. 
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Peştera cu apă din Bulz 

Peştera se deschide la o altitudine de 336 m, în malul stâng al Văii Iadului (afluent al 

Crişului Repede), la picioarele unui versant abrupt care domină peisajul cu cei peste 

200 m înălţime ai săi în zona comunei Bulz.  

Zona accesibilă a peşterii este reprezentată de o galerie larg meandrată şi înaltă, 

străbătută în întregime de un curs de apă care apare din sifonul terminal şi care 

formează pe traseul său trei cascade mai importante precedate de lacuri adânci, 

primul dintre acestea aflându-se chiar la intrare. Apa curge aproape tot timpul pe un 

pat de rocă vie, din care se înalţă creste lungi şi tăioase de calcar. Pereţii sunt în cea 

mai mare parte nuzi şi prezintă puternice niveluri de coroziune, întregul peisaj 

subteran lasă impresia pătrunzătoare a unei cavităţi „vii”, aflată în plină fază de 

excavare. Aproape de fundul peşterii se află un prim sifon, care poate fi însă ocolit 

printr-un scurt pasaj superior, apoi cursul subteran formează curând un lac adine, la 

capătul căruia bolta galeriei coboară sub oglinda apei: este sifonul II, care opreşte net 

înaintarea în condiţii normale, dar care a putut fi depăşit de scafandrii autonomi. 

Dincolo de sifon, peştera se desfăşoară sub forma unei reţele cu ramificaţii succesive, 

majoritatea active. Galeriile sunt în general înalte, pe alocuri bogat concreţionale şi 

întrerupte uneori de aglomerări de blocuri prăbuşite. Această reţea cu aspect 

dendritic constituie rezultatul faptului că Peştera cu Apă de la Bulz concentrează 

pâraiele captate în nu mai puţin de cinci pierderi de apă din depresiunea carstică de 

la Ponoare, aflată pe platoul care flanchează spre sud Valea Iadului. 

Peştera este greu accesibilă şi nu poate fi parcursă pe tronsonul dintre intrare şi 

sifonul II decât dacă se dispune de barca de cauciuc şi materiale de escaladă. O 

amenajare provizorie, efectuată în cadrul lucrărilor din complexul hidroenergetic 

Iad-Drăgan, înlesneşte însă vizitarea pe primii 250 m de galerie, singurii 

recomandaţi turiştilor.  

Peştera de la faţa apei Remeţi 

 

Figura 22: Pestera de la fata apei Remeti 

Peştera, a cărei lungime totală este de 

250 m, se compune dintr-o galerie 

îngustă, uşor meandrată, care 

urmăreşte în cea mai mare parte a sa o 

diaclază directoare. Din acest motiv 

mai ales în prima jumătate a cavităţii, 

bolta se ridică frecvent la 20-30 m 

înălţime şi este întreruptă de 

numeroase hornuri. Tot aici, 

suspendate la vreo 5 m în peretele 

drept, câteva mici coridoare schiţează 

un nivel superior, fosil. 

Acest prim sector al peşterii este sec. În schimb, cea de a doua jumătate a galeriei este 

parcursă de un pârâu subteran care apare dintr-un sifon impenetrabil şi care 
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primeşte pe dreapta un scurt afluent. Originea acestui pârâu corespunde pierderilor 

în pat care se produc în Valea Rea (afluent de stânga al Văii Iadului) la mai puţin de 

500 m în linie aeriană de Peştera de la Fata Apei. Cursul de apă din galeria principală 

dispare după un parcurs de aproximativ 100 m printr-un sorb, în vecinătatea căruia 

se deschide un diverticol descendent, aproape un puţ ce funcţiona încă, în momentul 

primei explorări ca punct de captare a pinului subteran. Astăzi însă, apele reapar la 

zi printr-o resurgenţă aflată în însăşi albia Văii Iadului. Concreţiunile sunt slab 

dezvoltate, rezumându-se la câteva scurgeri parietale. 

Peşterile din Lunca Pizlii 

 

Figura 23: Peştera din Lunca Pizlii 

Peştera Mică din Lunca Pizlii sau 

Peştera cu Trei Guri – este situată în 

abruptul ce se înalţă pe stânga Văii 

Iada, aval cu circa 150 m de Peştera cu 

Apa de la Remeţi, satul Remeţi, 

comuna Bulz. 

Peştera Mare din Lunca Pizlii – este 

situată cu circa 150 m aval de Peştera 

cu Apa de la Remeţi, pe stânga Iadei, 

pe raza satului Remeţi, comuna Bulz.  

În cursul Văii Iadului în special în cel mijlociu şi inferior datorită alcătuirii calcaroase 

a versanţilor care o mărginesc au fost consemnate un număr de 250 peşteri însă 

puţine dintre ele au putut fi cartate şi explorate de către turişti. 

Dintre acestea mai impotante sunt Avenul Pobraz care este o cavitate foarte dificilă 

din punct de vedere tehnic cu numeroase pasaje foarte strâmte, blocuri de piatră 

instabile şi numeroase cascade dezvoltate de un pârâu subteran.  

Altă peşteră spectaculoasă din punct de vedere a frumuseţilor adăpostite în interior 

este Peştera cu cristale despre care însă nu există prea multe date în literatura de 

specialitate, având doar poze făcute de amatori, poze care ar trebui să-i îndemne pe 

cei specializaţi să exploreze această peşteră pentru a scoate la lumină aceste 

minunate „bijuterii” create de natură. 
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Altă cavitate cunoscută de amatorii de 

speologie şi drumeţii, dar şi de 

localnicii din zona Remeţi este Peştera 

din Lunca Acrea. Poiana Lunca Acrea 

are ~1,75 km² şi este situată la 825-875 

m pe versantul drept Văii Iadului. Este 

străbătută de un pârâu care se 

formează în extremitatea vestică a 

poienii şi se varsă în cea estică, într-o 

peşteră care se află la baza unui abrupt 

stâncos impozant. 

 
Figura 24: Peştera de la Acrea 

Alte peşteri se întâlnesc pe Faţa Arsă, Dealul Secăturii, Valea Stravinoasă, Valea Rea, 

Dealul Neteda, Culmea Frunţii, Dealul Mihai, Dealul Pobraz, Valea Izvor, etc. 

Nu în ultimul rând alături de peşteri se situează din punct de vedere turistic, ca 

obiectiv turistic defileul îngust cu aspect de chei pe care Valea Iadului îl formează în 

cursul său superior începând de la Stâna de Vale şi până la Dealul Mare unde ambii 

versanţi ai văii sunt foarte abrupţi şi foarte apropiaţi unul de altul. 

Apele ca resursă turistică 

Izbucurile şi izvoarele sunt punctele în care apele îşi încheie aventura subterană 

revenind la suprafaţă. Deosebirea dintre cei doi termeni se regăseşte în cantitatea de 

apă şi în tipul drenajului subteran. Astfel sunt, de regulă, denumite izbucuri 

apariţiile masive de apă şi izvoare carstice cele cu un debit redus. Asemeni 

ponoarelor reprezintă importante puncte de atracţie polarizând un număr mare de 

vizitatori, fiind locuri ideale de popas. Cele mai multe se prezintă sub forma unor 

ochiuri de apă ce apar la baza unui perete stâncos.  

Au un diametru de câţiva metri, o apă 

de culoare verzui-smarald şi sunt în 

aparenţă liniştite, singurul lucru care 

le trădează aportul important de apă 

fiind tumultul văilor pe care le 

formează în aval de izbuc. 

Spectaculozitatea lor este accentuată 

de multe ori de sălbăticia zonelor în 

care apar, unele fiind înconjurate din 

trei părţi asemeni unui amfiteatru, 

nelăsând apei decât o cale de urmat. 

Aşa este şi ceea ce sătenii remeţeni 

numesc Tăul Fără Fund (Lacul 

Topliţa). 

 
Figura 25: Tăul fără fund (Remeţi) 
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Cascadele 

Cea mai impresionantă cascadă din 

microregiune este Iadolina, care taie 

pereţii verticali de sute de metri de 

roci eruptive. Firul apei este încurcat 

de imense blocuri, căzute din versanţi. 

Cascada Iadolina se află la cca. 1 km în 

amonte de ultimul pod, unde se pot 

admira tumultul de ape şi succesiunea 

de repezişuri şi bulboane adânci. 

Cascada se află sub nivelul şoselei.  

Figura 26: Cascada Iadolina 

Puţin mai în amonte întâlnim o altă splendoare Cascada Voalul Miresei. Este 

rezultatul scurgerii unui pârâu care izvoreşte din vârful Murgaşu, peste un strat de 

roci sfărămiţate, printre care apa se împrăştie dând senzaţia unui val alb de mireasă. 

Cascada este cu atât mai spectaculoasă cu cât precipitaţiile sunt mai abundente. 

Cascada Săritoarea Ieduţului o cascadă 

ce are o cădere de ~20 de metri peste un 

prag masiv de piatră, la baza căruia 

datorită vitezei de cădere şi a debitului 

mare de apă s-a format un ochi de apă în 

stânca tare. Este spectaculoasă atât în 

partea de sus în zona de cădere peste 

patul de stâncă, dar şi mai în josul 

cascadei unde apa care pleacă din ochiul 

de stâncă are un curs puţin ciudat, adică 

„sare de pe o piatră pe alta-practic de pe 

un colţ de stâncă pe altul-fapt ce i-a adus 

denumirea de Săritoarea Ieduţului- 

săritoare de la modul în care curge apa, a 

Ieduţului căci se găseşte pe afluentul 

Văii Iadului cu acest nume. 

 

Figura 27: Cascada Săritoarea Ieduţului 

Apele de suprafaţă 

Alături de relief, hidrografia se instituie în principala sursă de atracţie turistică 

aparţinând cadrului natural. 

Se impune prezenţa în turism prin reţele fluviatile, lacuri, cascade, izbucuri, etc. 

Valea Iadului este cel mai important afluent al Crişului Repede, în care se varsă, la o 

altitudine de 340 m, în apropiere de Halta CFR Stâna de Vale (altădată Gura 

Iadului), după un parcurs de aproximativ 52 de km. Râul izvorăşte din Munţii 

Bihorului, de la poalele vestice ale Vf. Poienii (1627 m), în vecinătatea staţiunii Stâna 

de Vale, adunând, într-o primă etapă, Izvorul Minunilor, Izvorul Clocotitor, Izvorul 
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Păcii, Izvorul Profetului, Izvorul Narcisului şi Izvorul Eremitului, colectând, apoi, pe 

parcurs, apele a numeroase pâraie: Cârligate, Valea de Runc, Ciungi, Valea Gugii, 

Văile Calului, Valea Lupului, Salatruc, Stravinoasa, Valea Izvorului, Pârâul Morii 

(Pârâul lu’ Bilaviz), Diaor (Valea Bisericii), Topliţa, Pârâul Lupului, Valea Dumii, 

Valea Curii, Valea Sărăcelului, Valea Mihăieşii, Pârâul Tocilelor pe dreapta, iar pe 

stânga: Ieduţu, Murgaşu, Părăuţa, Valea cu Calea, Hodranguşa, Valea Leşului, Valea 

Daica, Valea Rea, Valea Lungii, Valea Fatii, Pârâul Roşu. 

Valea Iadului, în anii 1970-2000, a fost supusă unui proces de amenajare 

hidrotehnică, ceea ce a dus la construirea mai multor baraje de acumulare şi 

regularizare a cursului. Astfel, au apărut lacurile de acumulare de la Leşu (în amonte 

de confluenţa Văii Leşului cu râul Iad, aproximativ 28 mil. m³ apă), de la Munteni şi 

Bulz, dar şi de la Cârligate, Şipote şi Valea Izvorului, acestea fiind legate de uzinele 

electrice din zonă prin mai multe canale şi tunele de aducţiune (Iad-Drăgan, din 

punctul Cârligate; Drăgan-Valea Bisericii; Izvor-Valea Bisericii; Valea Bisericii-

Munteni, Munteni-Bulz etc.) 

Bazinul hidrografic al Văii Iadului este completat de numeroase cursuri de apă cu 

caracter temporar - ape suprafreatice - a căror apariţie şi dinamică este în funcţie de 

condiţiile meteorologice, când precipitaţiile sunt excesive sau când se topesc brusc 

zăpezile. 

Datorită reliefului predominant înalt, de-a lungul traseului, Valea Iadului prezintă 

numeroase praguri şi cascade care dau o frumuseţe aparte peisajului. 

1.5. Patrimoniu arhitectural şi cultural 

Patrimoniul arhitectul şi cultural al teritoriului“Poarta Transilvaniei” este format din 

monumente istorice recunoscute prin Ordinul ministrului culturii și patrimoniului 

național nr. 2.361/2010 pentru modificarea nr. 1 la Ordinul ministrului culturii și 

cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, și 

a Listei monumentelor istorice dispărute, publicat în Monitorul Oficial nr. 670 bis 

din 01.10.2010 (23 de monumente istorice recunoscute) dar şi monumente care nu au 

fost clasificate, însă prezintă importanţă arhitecturală şi/sau culturală. 

Teritoriul prezintă vestigii ale unor cetăţi medievale, biserici, case memoriale şi situri 

arheologice, cu o încărcătură culturală şi istorică deosebită, după cum vor fi detaliate 

în rândurile următoare. 

Patrimoniul arhitectural şi cultura din partea nord-estică a microregiunii (Comunele 

Fildu de Jos şi Almaşu) prezintă numeroase urme din perioada existenţei “Ţării 

Călatei” (Kalotaszeg). 

a. Cetăţi şi castele 

Cetatea Almașului de lângă satul Almașu, a fost construită între anii 1247-1278, ca 

una dintre cele mai vechi și mai puternice cetăți medievale din Transilvania. 
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Cetatea este amintită prima dată în anul 1370, când regele Ludovic cel Mare o 

donează magistrului Bebek György și fiilor acestuia Imre și Detre, respectiv 

nepoților György, László și Ferenc. 

De-a lungul secolelor XV și XVI cetatea 

a fost supusă unor asedii rezultate din 

conflictele dintre nobilimea din 

Transilvania și regele Ungariei. În 

timpul “Războiului de 15 ani”, 

generalul Basta a asediat cetatea și a 

oferit apărătorilor ei libertatea în 

schimbul predării cetății, dar soldații 

lui Basta au măcelărit în cele din urmă 

locuitorii cetății.  

Între 1545-1546, cetatea a aparținut 

domnului Moldovei, Petru Rareș.  
 

Figura 28: Cetatea Almaşului 

Căzută în ruine, cetatea fost refăcută abia în 1627, de către familia nobiliară Csaky, 

dar în 1662 a fost din nou asediată și distrusă. În 1658 cetatea a suferit ultimul mare 

asediu și a fost ocupată de tătarii care veneau din direcția Clujului și mergeau spre 

Poarta Meseșană. Asediatorii au înrobit localnicii și au incendiat cetatea, de data 

aceasta rămânând în ruină.  

Ruinele cetății Almașului de la Almașu, aflate la 1500 m de sat, sunt înscrise și în 

Repertoriul Arheologic Național, purtând codul RAN 139991.03. 

Castelul Csáky  

Familia Csáky a clădit în perioada 1815-1819 castelul/conacul Csáky. Strămoşii lor au 

ajuns pe aceste meleaguri în 1594 când principele Báthory Zsigmond a dăruit moşia 

Almaşului şefului oştilor ardelene, Csáky István. 

Urmaşii lui, în anul 1808 au început 

construirea conacului, care prin 

mărimea lui şi prin dimensiunea 

moşiei presărate cu clădirile anexe, a 

devenit cel mai mare conac din Ţara 

Călatei.  

Actualmente, clădirea este aflată într-o 

stare avansată de degradare. 

 

Figura 29: Ruinele Castelului Csáky 
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Lista completă a cetăţilor şi castelelor de pe Teritoriul „Poarta Transilvaniei” este 

următoarea: 

Nr. 

crt. 

Cod LMI 

2010 

Denumire Localitate Adresă Datare 

1. SJ-II-a-A-

05009 

Cetatea Almaşului 

(ruine) 

Sat Almaşu, 

Comuna Almaşu 

La 2km 

de sat 

Sec XIII, 

ref. 1627 

2. SJ-II-a-B-

05010 

Ansamblui castelului 

Csaki 

Sat Almaşu, 

Comuna Almaşu 

316 1815-1819 

3. SJ-II-m-B-

05010.01 

Castelul Csaki Sat Almaşu, 

Comuna Almaşu 

316 1815-1819 

4 SJ-II-m-B-

05010.01 

Anexe castel Sat Almaşu, 

Comuna Almaşu 

316  

5. SJ-II-m-B-

05010.01 

Parcul castelului 

Csaki 

Sat Almaşu, 

Comuna Almaşu 

316 1815-1819 

Tabel 4: Cetaţi şi Castele în teritoriul “Poarta Transilvaniei”26 

b. Biserici şi mănăstiri 

Teritoriul “Poarta Transilvaniei” dispune de biserici de lemn înscrise pe lista 

monumentelor istorice, biserici reformate şi biserici ortodoxe. 

Biserici reformate 

Pe Valea Almaşului, sunt situate trei biserici reformate datând din secolele XIV-XVI, 

astfel: Biserica Reformată din satul Sfăraş (Sec. XV), Biserica Reformată din satul 

Stana (sec. XVI) şi Biserica Reformată din satul Tetişu (sec. XIV), înscrise pe lista 

monumentelor istorice, dar şi Biserica Reformată din Ciucea (sec. XIX). 

Biserica reformată din Stana este situată în centrul localităţii, înconjurat de un zid 

scund de piatră. Anul construirii nu se cunoaşte. Intrarea în incintă se află la NE de 

biserică. Pe uşa de intrare se vede anul 1836. Turnul are trei nivele. 

                                                 
26Ordinul ministrului culturii și patrimoniului național nr. 2.361/2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul 

ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, și a 

Listei monumentelor istorice dispărute, publicat în Monitorul Oficial nr. 670 bis din 01.10.2010 (Anexa nr. 21) 
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Figura 30: Biserica reformată din Tetişu (sec. XIV)  Figura 31: Biserica reformată din Stana (sec. XVI) 

Biserica reformată din Sfăraş a fost construită în perioada 1505-1510, cu sprijinul 

moşierului Veres János. Piatra lui funerară a fost zidită în peretele bisericii. În timpul 

răscoalei conduse de Rákóczi al II-lea biserica a fost avariată, pereţii ei rezistând 

până în 1741. Pe ruinele ei, în 1750, a fost construită actuala biserică. Casetele 

tavanului au fost realizate de Asztalos János, conducătorul lucrărilor şi Umling 

Lőrinc. 

Amvonul a fost realizat în 1750 de Umlig, iar orga în 1848. Turnul clopotniţă cu 

acoperiş de şindrilă avariat în 1860 de un fulger, adăposteşte cel mai vechi clopot al 

zonei. A fost turnat în 1475 pe timpul regelui Matias, iar turnul mare are o greutate 

de 150 kg. 

Biserica se mândreşte cu o cupă de argint frumos ornată din 1642. Pe capacul ei se 

vede un viteaz cu cască şi cu spada lăsată la picioare. Farfuria pentru împărţirea 

pâinii realizate în 1643 are marginile aurite, iar farfuria de staniu din 1741. Cea mai 

veche cuvertură brodată a fost realizată în 1807. 

 

Figura 32: Biserica reformată din Băbiu                    Figura 33: Biserica reformată Sfăraş (sec. XV) 
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Biserica reformată din Jebucu a fost 

realizată în anul 1879 cu aspectul de astăzi. 

În 1992 edificiul a fost restaurat, de atunci 

corul şi tavanul este decorat cu casete noi 

din lemn, sculptate. Jebucu a avut pe 

teritoriul său o mănăstire benedictină încă 

de pe vremea năvălirii tătarilor. Capitelul 

unei coloane se poate vedea la intrarea în 

biserica actuală. În documentele din 1490 

sunt referiri la biserica catolică ridicată 

probabil în secolul XIII. şi dispărută în 

mijlocul secolul XVII.   

Figura 34: Biserica reformată Jebucu 

Biserici de lemn 

Teritoriul dispune de 6 biserici din lemn, construite între secolele XVII-XIX. 

Biserica de lemn din Fildu de Sus  este cea mai cunoscută biserică de lemn din 

teritoriu, considerată reprezentativă pentru regiune. Aceasta este renumită pentru 

coiful foarte ascuțit peste acoperișul cu ape repezi și pentru pictura murală interioară 

de factură populară bine păstrată. Construcția este datată din 1727 însă este mai 

puțin cunoscut faptul că în forma ei actuală ea este rezultatul unei lărgiri de la 

mijlocul secolului 19, care cuprinde în continuare și vechea biserică. 

            
Figura 35: Biserica de lemn “Pogorârea Duhului Sfânt” Fildu de Sus (1727) 
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Biserica de lemn din Bucea, datează din anul 1791, conform unei inscripții. Tradiția 

locală spune că biserica a fost construită de primele șapte familii de creștini ortodocși 

din sat pe la 1791, fapt întărit și de înscripțiile aflate pe o bârnă de la intrarea în 

biserică 

 

  

Figura 36: Biserica de lemn din Bucea (1791) şi pictura din pronaos (dreapta) 

 

  Figura 37: Biserica de lemn din satul Sîrbi 

Biserica de lemn din Sîrbi cu hramul 

Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril a  

fost ridicată în anul 1707, perioadă în 

care biserica ortodoxă română este 

supusă represaliilor datorate 

dependenței Transilvaniei de 

regimurile de la Viena și Budapesta. 

Unii cercetători afirmă că această 

biserică a fost modelul după care s-a 

orientat conducătorul iobagilor Horea, 

când a construit monumentul istoric 

de la Cizer, comuna vecină, mult mai 

târziu în anul 1773. Pictura interioară 

este de factură bizantină, datând din 

anul 1824, care se păstrează în condiţii 

foarte bune şi în prezent. 
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 Biserica de lemn din Tusa (fig. 10) cu 

hramul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi 

Gavril a fost construită la sfârșitul 

secolul al XVII-lea - secolului al XVII-

lea (cel mai probabil anul 1740), din 

lemn masiv și bine conservată. Biserica 

a fost strămutată aici din satul Şeredei, 

judeţul Sălaj, pe la începutul secolului 

al XVIII – lea. Vechimea ei este 

dovedită de o inscripţie pe o 

evanghelie, tipărită la Bucureşti în 

anul 1723.  

Figura 38: Biserica de lemn din satul Tusa 

Biserica de lemn din Remeți datează din secolul XIX. Lăcașul are hramul „Sfinții 

Arhangheli Mihail și Gavril” și nu figurează pe lista monumentelor istorice. 

Lista completă a  bisericilor şi mănăstirilor din teritoriul “Poarta Transilvaniei este 

următoarea: 

Nr. 

crt. 

Cod LMI 

2010 

Denumire Localitate Adresă Datare 

1. SJ-II-a-B-

05112 

Ansamblul bisericii 

reformate 

Sat Sfăraş, 

Comuna 

Almaşu 

107 Sec. XV-XVIII 

2. SJ-II-a-B-

05112.01 

Biserica reformată Sat Sfăraş, 

Comuna 

Almaşu 

107 Sec. XV 

3. SJ-II-a-B-

05112.02 

Clopotniţă din lemn Sat Sfăraş, 

Comuna 

Almaşu 

107 1750 

4. SJ-II-m-A-

05115 

Biserica reformată Sat Stana, 

Comuna 

Almaşu 

92 1640, modif. 

în 1742 şi 

lărgităîn 1838 

5. CJ-II-m-B-

07539 

Biserica de lemn 

“Adormirea Maicii 

Domnului” 

Sat Bucea, 

Comuna Ciucea 

 1791 

6. CJ-II-m-A-

07568.02 

Biserica ortodoxă Sat Ciucea, 

Comuna Ciucea 

 Sec. XIX-XX 

7. SJ-II-m-A-

05053 

Biserica de lemn 

“Pogorârea Duhului 

Sat Fildu de 

Sus, Comuna 

154A 1727 
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Sfânt” Fildu de Jos 

8. SJ-II-m-B-

05132 

Biserica reformată Sat Tetişu, 

Comuna Fildu 

de Jos 

28A Sec. XIV, ref. 

1937 

9. SJ-II-m-B-

05111 

Biserica de lemn “Sf. 

Arhangheli Mihail şi 

Gavriil” 

Sat Sîrbi,  

Comuna Sîg 

174 1707 

10. SJ-II-m-A-

05136 

Biserica de lemn “Sf. 

Arhangheli Mihail şi 

Gavriil”  

Sat Tusa,  

Comuna Sîg 

87 Înc. sec. 

XVIII 

Tabel 5: Biserici şi Mănăstiri în teritoriul “Poarta Transilvaniei”27 

c. Muzee, case memoriale 

Muzeul “Octavian Goga” din Ciucea reprezintă unul dintre cele mai importante 

obiective culturale din cadrul microregiunii “Poarta Transilvaniei” cât şi din judeţul 

Cluj.  

Conacul a fost reședința lui Octavian Goga, fiind și locul în care acesta este 

înmormântat. 

                                                 
27Ordinul ministrului culturii și patrimoniului național nr. 2.361/2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul 

ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, și a 

Listei monumentelor istorice dispărute, publicat în Monitorul Oficial nr. 670 bis din 01.10.2010 (Anexa nr. 21) 
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Figura 39: Conacul Goga 

După ce a intrat în posesia domeniului, 

Goga a iniţiat o serie de acţiuni de 

restaurare şi refacere a lui, în perioada 

1921-1926. Este vizat în primul rând 

castelul, care va fi etajat, extins şi 

restructurat într-un stil brâncovenesc, cu 

verande mari orientate spre râul Criş. 

Sunt reparate, totodată, Casa Ady Endre, 

Casa Albă şi anexele existente. Va fi 

deschisă o întreagă carieră de piatră în 

partea superioară a domeniului, 

deasupra locului în care este dispus 

actualmente mausoleul Goga. Este 

ridicată acum şi Casa de pe stâncă direct 

pe o stâncă aflată deasupra drumului 

Oradea – Cluj-Napoca, clădirea având 

rolul de casă de vânătoare. Întreaga 

incintă este întregită cu ziduri de piatră, 

menite a o împrejmui şi a consolida 

terenul în pantă. Terenul aflat pe partea 

opusă a Crişului va fi şi el împrejmuit cu 

un gard de piatră de 2 m înălţime şi 1 

km lungime, gard existent şi astăzi. 

Goga va cumpăra de la Biserica Reformată partea superioară a actualului domeniu, 

aflată între castel şi liziera pădurii. Este inclusă şi clădirea ridicată în 1909 şi devenită 

acum mănăstire. Aceasta nu va suferi nicio modificare, sobele interioare (datate 

1909) existând şi astăzi. În 1926 se finalizează toate lucrările. După finalizarea în 1926 

a restaurărilor, domeniul a căpătat următoarea structură, păstrată şi astăzi: 

□ Conacul Goga era locuit de familia Goga. Clădirea era compusă la parter din 

salonul de primire, sufrageria, Salonul Galben, biblioteca de periodice, iar la etaj din 

biroul de lucru al lui Goga, salonul de muzică, biblioteca, baia şi dormitoarele.  

□ Casa Ady era locuinţă a personalului auxiliar, magazie şi bucătărie. 

Actualmente clădirea a fost transformată în casă memorială Ady Endre, fiind expuse 

diverse documente legate de activitatea acestuia împreună cu obiecte etnografice din 

cultura populară română şi maghiară.  

□ Casa albă (sau Casa de oaspeţi) avea destinaţie de locuinţă pentru musafiri, 

astăzi ea devenind muzeu de artă etnografică. Sunt expuse costume populare, 

covoare, icoane şi ceramică moldoveneşti, olteneşti şi oşeneşti.  

□ În partea inferioară a domeniului se aflau grajdurile, ulterior demolate, pe locul 

lor fiind ridicat actualul teatru de vară.  

□ Mănăstirea organizată în clădirea achiziţionată de Goga de la cultul reformat. 

Goga intenţiona să deschidă aici o mănăstire de călugări, dar nu a mai reuşit. Aici 
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Veturia va înfiinţa o mănăstire de maici care se ocupau şi cu realizarea de costume 

populare, cergi, covoare, cusături. Mănăstirea cu hramul "Naşterea Maicii 

Domnului" a funcţionat până în 1947 când a fost desfiinţată de comunişti, în 1994 ea 

fiind redeschisă. Primele călugăriţe au sosit aici de la mănăstirea Floreşti din judeţul 

Vaslui, sub conducerea maicii Georgiana Palcău. Ele au efectuat reparaţii la acoperiş, 

au amenajat chiliile şi un paraclis. A fost adus la Ciucea iconostasul de la vechea 

capela a Seminarului Teologic din Cluj-Napoca.  

□ Biserica de lemn adusă de Veturia în 1939 din localitatea Gălpâia, judeţul Sălaj. 

Biserica a fost construită în 1575, având hramul "Naşterea Maicii Domnului". În 

spatele ei se află un mormânt simplu, al stareţei Zenobia Sergheev (1911-1945), 

prima stareţă a mănăstirii.  

Clădirea Varjúvár (Loc. Stana) 

 

Figura 40: Clădirea Varjúvár 

Clădirea a fost construită de Kós Károly 

(1883-1977), cunoscut arhitect, grafician, 

scriitor, etnograf şi om politic. A fost un 

cunoscător al tradiţiilor din această zonă a 

ţării numită “Kalotaszeg”, de aceea a şi 

hotărât să-şi construiască o casă pentru 

familia sa în Stana (Comuna Almaşu). 

Această cetate era atelierul de lucru 

pentru Kós Károly. La Varjúvár se poate 

ajunge numai pe jos, după o plimbare de 

o oră. 

Clădirile incluse în lista monumentelor istorice sunt următoarele: 

Nr. 

crt. 

Cod LMI 

2010 

Denumire Localitate Adresă Datare 

1. CJ-II-m-A-

07568.01 

Conacul Octavian Goga Sat Ciucea, 

Comuna Ciucea 

5 Sec. XIX-XX 

2. CJ-IV-m-B-

07568.03 

Mausoleul Octavian Goga Sat Ciucea, 

Comuna Ciucea 

5 Sec. XX 

3. SJ-II-m-B-

05041 

Casă de lemn Sat Cizer,  

Comuna Cizer 

837AA, în 

curtea şcolii 

1780 

Tabel 6: Case memoriale în teritoriul “Poarta Transilvaniei”28 

 

 

d. Castre romane, cetăţi dacice, situri arheologice  

                                                 
28Ordinul ministrului culturii și patrimoniului național nr. 2.361/2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul 

ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, și a 

Listei monumentelor istorice dispărute, publicat în Monitorul Oficial nr. 670 bis din 01.10.2010 (Anexa nr. 21) 
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Teritoriul dispune de aşezări datând din Hallstatt sau turnuri de supraveghere 

datând din epoca romană, astfel: 

Nr. 

crt. 

Cod LMI 2010 Denumire Localitate Adresă Datare 

1. SJ-I-s-B-04959 Situl arheologic de la 

Stana, punct “Fellegvar” 

Sat Stana,  

Comuna Almaşu 

“Fellegvar”  

2. SJ-I-m-B 

04959.01 

Aşezare Sat Stana,  

Comuna Almaşu 

“Fellegvar” la S 

de sat 

Hallstatt
29 

3. SJ-I-m-B-

04959.02 

Aşezare Sat Stana,  

Comuna Almaşu 

“Fellegvar” la S 

de sat 

Latène 

4. CJ-I-s-A-07125 Fortificaţie militară 

romană 

Sat Negreni, 

Comuna Negreni 

“Cetatea 

turcilor” 

Epoca 

romană 

5. CJ-I-s-A-07229 Turnuri de supraveghere 

a limesului30 

Sat Vânători, 

Comuna Ciucea 

"Greben”, 

"Cociun”, "Dosul 

Turcului”, 

"Comoara”, 

"Vlăsiu”,"Gornea

”, "Măgaşul” 

Epoca 

romană 

Tabel 7: Castre romane şi cetăţi dacice în teritoriul “Poarta Transilvaniei”31 

e. Meşteşuguri specifice  

În Filduri, se pot vizita de către turişti, porţile din stejar cu sculpturi specifice şi, nu 

în ultimul rând, un potenţial etno-folcloric bine păstrat.  

 

 
Figura 41: Porţi sculptate în lemn în Comuna Fildu de Jos 

                                                 
29 Numele convențional al primei perioade a fierului, denumită astfel după localitatea cu același nume 

din Austria. Aceasta cuprinde intervalul de timp dintre secolele al XII-lea și al V-lea î.Hr. 
30 Limes: frontieră fortificată in fața unui teritoriu necucerit sau ieșit de sub autoritatea Romei 
31Ordinul ministrului culturii și patrimoniului național nr. 2.361/2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul 

ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, și a 

Listei monumentelor istorice dispărute, publicat în Monitorul Oficial nr. 670 bis din 01.10.2010 (Anexa nr. 21) 
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Figura 42: Arhitectura specifică în Comuna Filde de Jos 

Specificul etnografic al teritoriului este variat, aceasta datorită atât întinderii mari cât 

şi faptului că se găseşte într-o zonă de interferenţă  cu specific etnografic bihorean, 

sălăjean şi clujean. 

f. Tipuri de turism practicate  

Teritoriul “Poarta Transilvaniei” dispune de un potenţial turistic important dar 

insuficient exploatat, caracterizat de o situaţie geografică favorabilă, plină de 

pitoresc şi diversitate a peisajului, ceea ce conferă posibilitatea practicării turismului 

sub diverse forme. 

Resursele turistice prin varietatea şi complexitatea lor, au o  valoare ridicată, ceea ce 

conferă zonei un grad ridicat de interes turistic atât vara cât şi în anotimpul alb 

(stratul de zăpadă  persistă circa 4-5 luni pe an, având o grosime medie de circa 30 - 

50 cm). 

Turism de agrement şi odihnă 

Posibilităţile de practicare a turismului de agrement sunt însemnate, în întregul 

areal, cu precădere în partea de sud a acestuia (localitatea Bulz), dar şi în partea 

vestică (localitatea Sîg). 

La intrarea în satul Bulz, în cătunul Pustă se găseşte un camping turistic situat pe 

malul Crişului Repede, dotat cu locuri de cazare şi amenajat corespunzător, vizitat 

frecvent de turişti în sezon estival. 

În aval de Pustă în cătunul Valea Iadului se găseşte o moară de apă încă funcţională, 

precum şi o vâltoare declarate ca patrimoniu, fiind posibilă vizitarea lor. Tot în 

această zonă se află barajul Bulz şi aducţiunea de deversare ape uzinate Bulz, 

obiective turistice precum şi peştera Bulz, obiectiv cartografiat şi înregistrat în 

evidenţele speologice ale centrului de speologie din Cluj-Napoca. 

Urcând în amonte localitatea se înscrie de o parte şi de alta a şoselei şi a Văii Iadului.  

La circa 5 km se găseşte localitatea  Munteni, un sat situat pe marginea Văii Iadei şi 

pe porţiunile deluroase şi colinare a zonei submontane.  La 10 km de Bulz se află 

satul Remeţi , aici distingem aspectul de nou al zonei prin construcţiile ridicate odată 
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cu amplasarea în zonă a organizării de şantier pentru construcţia hidrocentralelor 

Remeţi şi Munteni. 

De asemenea se pot vedea şi cele două hidrocentrale. Există o bisericuţă veche 

declarată monument istoric prin vechimea construcţiei. 

De aici se poate ajunge spre barajul Drăgan construcţie hidro amplă, aceasta oferind 

vizitatorilor un peisaj aparte, fiind construit la confluenta între două văi Drăgan şi 

Şebişel. 

Urcând în amonte de Remeţi vom da la 7 km de un alt baraj Leşu în apropierea 

căruia  există şi un motel cu posibilităţi de cazare şi masă. 

Mai sus de barajul Leşu se află satul de vacanţă situat în locul numit Poiană astăzi 

Coada Lacului. 

STAŢIUNEA IZVOARELE BARCĂULUI este cea mai importantă din Munţii 

Plopişului plasată într-un cadru natural pitoresc cu peisaje atractive în etajul 

pădurilor de foioase şi conifere în depresiunea Silvaniei. 

Turiştii vin aici în primul rând pentru drumeţii în aer liber, practicarea pescuitului 

de păstrăv indigen în apele repezi ale afluenţilor râului Barcău (fiind o zonă foarte 

accesibilă, pe poteci şi cărări din acest punct de vedere). Turiştii provin în principal 

din Zalău, Satu Mare, Cluj, Oradea, Arad, Timişoara, dar şi din ţara vecină Ungaria, 

datorită distanţei mici de la graniţa cu aceasta. 

Rezervaţia peisagistică Tusa - Barcău – reprezintă o rezervaţie fosilieră şi carstică, în 

supafaţă de 13 ha, situată într-o zonă foarte accesibilă şi pe cale auto, deoarece 

drumul de legătură este modernizat prin Programul SAPARD, pe distanţa de 7 km, 

până la rezervaţie. Aici se pot vizita următoarele obiective turistice: 

Izbucul Mare – reprezintă unul dintre principalele izvoare ale râului Barcău; 

Izbucul Mic – reprezintă tot un important izvor al râului Barcău; 

□ Accesul la cele două Izbucuri se face prin Valea Topliţii continuând pe 

Cuptoare pe drumuri forestiere sau pe drumuri comunale; 

□ Platoul Ponor cu Piatra Ciutei zonă din punct de vedere peisagistic 

extraordinar de frumoasă; 

□ Valea Boului şi Valea Topliţei - reprezintă cursuri de apă în care poate fi 

întâlnit păstrăvul indigen; 

□ Morile de apă din satul Tusa, care şi la această dată sunt în perfectă stare de 

funcţionare. 
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În comuna Bulz se află un complex de 

industrie ţărănească compus dintr-o 

moară de apă, o piuă de bătut sumane 

şi o vâltoare, toate trei acţionate de 

apele Văii Iadului.  

 

 

Figura 43: Moara de apă pe Valea Iadului 

ALPINISM, HICKING, TREKKING, DRUMEŢII 

În teritoriul GAL există o serie de trasee turistice care pot fi practicate prin trekking 

sau drumeţii, cu obiective interesante, însă puţin cunoscute, astfel:  

Nr. 

crt. 

Traseu Marcaj Durată Lun

gime 

Descriere 

1. Piatra Bulzului (Valea 

Iadului) - Peştera 

Meziad - Satul Meziad 

 
4-5 

ore 

14 

km 

Este drum de acces la Peştera Meziad. Drum 

usor prin pădure accesibil vara şi iarna.  

2. Circuitul Săritorii 

Ieduţului  
6 ore 15 

km 

Traseu pentru vizitarea Săritorii Ieduţului. Drum 

uşor. Accesibil vara şi iarna.  

3. Drumuri de acces 

spre cabana Leşu 

   Drumul pe firul văii Iadului (Bucea-Stâna de 

Vale - 53km) este asfaltat până la cabana Leşu 

(26km) şi se desprinde din E60 din loc. Bucea.  

4. Motel Leşu - Valea 

Iadului - staţiunea 

Stâna de Vale 

 

 27 

km 

Drum practicabil tot anul. 

5. Cabana Leşu - Stâna 

de Vale  

9 h 23 

km 

Drum practicabil tot anul, iarna pe schiuri. De-a 

lungul traseului se pot vedea: satul de vacanţă 

Coada Lacului, Cascada Iadolina, situată sub 

nivelul şoselei pe partea stângă a drumului, 

Cascada Vălul Miresei, Cascada Săritoarea 

Ieduţului (15-20 min), cantonul forestier 

Murgaşu. 

6. Cabana Leşu- Vf. 

Stâna de Vale. Piatra 

Calului – Stâna de 

Vale 

 

7 ore 20 

km 

Traseul ce urmează culmile din versantul drept 

al văii oferă panorame largi asupra crestei estice 

a Vlădesei, a Vf. Buteasa şi Stănişoarei şi asupra 

culmilor din jurul Stânei de Vale (Vf.Poieni, 

Bohodei). Traseul porneşte de lângă cabana Leşu 

şi urcă până la 1339m la Vf. Stâna de Izvor, de 

unde urmează un platou presărat cu muncei, şi 

după uşoare urcuşuri şi coborâşuri prin poieni 

largi şi pe lângă stane (cel mai înalt punct atins -

1463m -Vf. Piatra Calului), ajunge în Poiana 

Muncei, de unde coboară în Stâna de Vale.  
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7. Tusa-Topliţa-Izbucul 

Mare - Culmea 

Ponorului 

 

5 ore 13 

km 
Drum practicabil tot anul 

8. Sîg - Rubin - 

Păstrăvăria 

"Izvoarele Barcăului" 

- Valea Boului 

 

6 ore 16 

km 
Drum practicabil tot anul 

9. Tusa - Rezervaţia 

peisagistică "Tusa-

Barcău" 
 

3 ore 7 

km 
Drum practicabil tot anul 

10. Sîrbi - Siculesti - 

Cuptoare - Ponor - 

Piatra Craiului 
 

10 

ore 

20 

km 
Drum practicabil tot anul 

11. Tusa - Valea Steii - 

Dealu Mare - Izbucul 

Mic 
 

6 ore 11 

km 
Drum practicabil tot anul 

13. Varful Buteasa – 

Stâna de Vale  

4 ore 12 

km 

Drum practicabil tot anul, iarna pe schiuri. 

Tabel 8: Trasee turistice pe teritoriul “Poarta Transilvaniei” 

SCHI 

Staţiunea Codrii Vlasinului din localitatea Vânători dispune de o pârtie de schi cu o 

lungime de circa 840-900 m. Gradul de dificultate este unul mediu, parte a acesteia 

fiind în rampe naturale, ceea ce sporeşte gradul de dificultate şi oferă schiorilor 

experimentaţi prilejul de a-şi etala maăiestria sportivă. 

Pârtia este  omologată de Ministerul Turismului, conform certificatului de 

omologare nr. 46/22.11.2005 şi este dotată cu o instalaţie de teleschi cu lungimea 

totală de 720 m. 

 

 

 

 

 

Turism piscicol 

Teritoriul oferă pescarilor posibilitatea 

practicării pescuitului de păstrăv indigen 

în apele repezi ale afluenţilor râului 

Barcău (fiind o zonă foarte accesibilă, pe 

poteci şi cărări din acest punct de 

vedere).  
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De asemenea, poate fi practicat şi la 

Păstravăria Tusa Barcău din subordinea 

Direcţiei Silvice Sălaj, Pastrăvăria Sfăraş 

din localitatea Sfăraş sau la păstrăvăriile 

private din localitatea Remeţi, amenajate 

pe malul drept al Crişului.  

 

Figura 44: Râul Barcău

 

Cicloturism  

Cicloturismul este o activitate turistică de recreere în care deplasarea şi vizitarea 

obiectivelor turistice se face pe bicicletă. 

Distanţele variază considerabil în funcţie de traseul ales, de la câteva ore la câteva 

zile. În funcţie de condiţia fizică, viteza cu care se merge şi numărul opririlor, turiştii 

pot acoperi între 50 şi 150 de km într-o zi. Deşi un tur cu bicicleta se poate întinde pe 

mai multe zile, cele mai populare sunt turele de o zi cu biciclete “mountain-bike” în 

care participanţii sunt conduşi de o persoană familiară cu locurile să viziteze 

anumite obiective pe care aceştia doresc să le vadă. 

Condiţii optime pentru practicarea cicloturismului se regăsesc pe întregul teritoriu, 

cu precădere în partea sudică (localitatea Bulz), de unde se poate porni în ture de o 

zi/câteva zile pe drumuri forestiere înspre Parcul Natural Apuseni, sau în nord-vest-

ul teritoriului (localitatea Sîg) 

 
Figura 45: Cicloturism în localitatea Bulz, în diverse anotimpuri 

Agroturism 

Agroturismul este, de fapt, o formă a turismului rural care utilizează pentru cazare 

şi servirea mesei numai pensiunile şi fermele agroturistice, hanuri şi hoteluri rurale, 
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adăposturi, sate de vacanţă etc, beneficiind de un mediu nepoluat, de atracţiile 

turistice naturale şi de valorile cultural istorice, de tradiţiile şi obiceiurile prezente în 

mediul rural. 

Aşadar, turismul rural este o formă de turism care se desfăşoară în mediul rural, 

valorificând resursele turistice locale (naturale, culturale şi umane), ca şi dotările şi 

echipamentele turistice. Mai putem spune că agroturismul este un concept care 

cuprinde activitatea turistică organizată şi condusă de populaţia locală şi care are la 

bază o strânsă legatură cu mediul ambiant, natural şi uman. 

Agro-turism 

Agroturismul reprezintă o formă a turismului rural care utilizează pentru cazare şi 

servirea mesei numai pensiunile şi fermele agroturistice, hanuri şi hoteluri rurale, 

adăposturi, sate de vacanţă etc, beneficiind de un mediu nepoluat, de atracţiile 

turistice naturale şi de valorile cultural istorice, de tradiţiile şi obiceiurile prezente în 

mediul rural. 

Agroturismul este capabil să valorifice excedentul de cazare existent în gospodăria 

țărănească prin implicarea turiștilor în viața gospodăriei și furnizarea acestora de 

servicii şi activități (masă, cazare, interacțiune cu mediul socio-natural) proprii 

gospodăriei țărănești, fără a-i conturba acesteia specificul. 

Agro-turismul este în general practicat de micii proprietari din zonele 

rurale/gospodăriile rurale, ca activitate secundară, implicând în mod activ femeia. 

Prin această formă de turism se oferă posibilitatea turiştilor de a reveni în mijlocul 

naturii, asigurând acestora confortul fizic şi spiritual, precum şi accesul la bucătăria 

autentică specifică fiecărei zone. În cadrul teritoriului “Poarta Transilvaniei” există 

potenţial de dezvoltare a agroturismului. La momentul actual sunt puţine pensiuni 

agroturistice înregistrate.  

Totuşi, lipsa pregătirii şi  cunoştinţelor în 

oferirea de servicii agroturistice şi a 

mijloacelor de promovare fac ca acest segment 

de servicii turistice să fie insuficient 

valorificat.  

Figura 46: Ferma Bele Ancuţa PFA (Loc. Fildu de Mijloc)

g. Obiceiuri locale etc.  

În cadrul teritoriului se păstrează o serie de 

obiceiuri locale, transmise din generaţie în generaţie. 

Multe obiceiuri au fost legate de ocupaţiile ţăranilor: munca la câmp sau la pădure, 

păstoritul, construcţia caselor, pregătirea cânepii sau a lânii pentru confecţionarea 

îmbrăcămintei. Pentru astfel de activităţi, încă din perioada când predomina 
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economia naturală şi apoi industria casnică, s-a statornicit o formă de executare 

rapidă a unor lucrări printr-o formă de întrajutorare numită clacă. 

Dintre obiceiurile de iarnă, claca de tors s-a practicat în toate satele și cu unele 

elemente caracteristice. În timpul clăcii femeile cântau, neaparăt și "Hora clăcii" și 

"Cântecul clăcii de tors". Obiceiurile de iarnă păstrează trăsături străvechi, printre 

acestea datinile sărbătoririi Crăciunului sunt cele mai active și mai bine conservate 

produse etno-folclorice.  

Viaţa cultural-artistică (obiceiuri folclorice, tradiţii) se desfăşoară de regulă prin 

căminele culturale din fiecare localitate.  

Căminele culturale oferă localnicilor, şi 

nu numai, condiţii optime pentru 

susţinerea unor spectacole oferite de 

artişti amatori sau profesionişti, pentru 

desfăşurarea unor evenimente ca: 

serbările şcolare, nunţi, botezuri etc. În 

teritoriu sunt păstrate tradiţiile şi 

obiceiurile legate de sărbătorile mari 

de peste an (sărbătorile de iarnă şi de 

sărbătorile pascale) 

 

Figura 47: Port popular specific Văii Almaşului 

(femei din Comuna Fildu de Jos, Aprilie 2012)

Globalizarea şi creşterea economică, dezvoltarea socială şi procesul tehnologic au un 

impact direct asupra elementelor structurale şi asupra funcţiilor sectorului culturii.  

Evenimente 

Anual, în teritoriul “Poarta Transilvaniei” se desfăşoară o serie de evenimente de 

amploare internaţională, naţională sau locală. 

Târgul de toamnă de la Negreni, se desfăşoară an de an, de mai bine de un secol, în 

prima săptămână din octombrie şi este vizitat de circa 10.000 oameni pe zi. Dacă pe 

vremuri – conform localnicilor – târgul de la Negreni avea rostul de a-i alimenta pe 

moţi pentru lungul sezon şi de a le permite să-şi vândă produsele, azi “Târgul de la 

Negreni este un fenomen. Te roteşte ca un ciclon, te ameţeste, te îmbată şi în mod sigur te 

cheamă şi în octombrie anul următor”32. 

                                                 
32Bracea Larisa – “Targul de la Negreni - un targ la piciorul al doilea” (http://www.skytrip.ro/targul-de-la-negreni-

un-targ-la-piciorul-al-doilea-jur-9703.html) 
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Sărbătoarea pastorală “Măsurişul oilor de la Pria”, aflată la cea de-a 45-a ediţie, are 

loc anual în localitatea Pria. Conform unei vechi tradiţii, sărbătoarea marchează 

ieşirea oilor la Măgură şi măsurarea laptelui,şi adună la "Purcăreţ" sub poalele 

Măgurii Priei, peste 10.000 de oameni anual. 

În tabelul următor sunt prezentate cele mai importante manifestări care se 

desfăşoară pe teritoriu: 

Nr. 

crt. 

Denumire Perioada Organizator Importanţă Nr. 

particip

anţi 

1. Târgul “Tradiţiilor de 

Toamnă” 

Anual, în luna 

octombrie 

Primăria Negreni Internaţion

ală 

Cca. 

50.000 

2. Târgul “Coaselor” Anual, în luna iunie Primăria Negreni Regională 4000 

3. Târgul Negreni Lunar, primar luni din 

fiecare lună 

Primăria Negreni Locală 1200 

4. Zilele “Fildurilor” Anual, în luna Mai Primăria Fildu de 

Jos 

Regională 6000 

5. Zilele "Goga la Ciucea"  Anual Primăria Ciucea Regională 3500 

6. Piaţa agro-alimentară  Săptămânal Primăria Ciucea Locală 600 

8. Ziua “Cetăţii 

Almaşului” 

 

Anual, în prima 

duminică din săptămâna 

16-22 august 

Primăria Almaşu Regională 4500 

9. Zilele Satului Anual Primăria Cizer Locală 3.000 

10. “Măsurişul oilor” de la 

Pria 

Anual, în luna Mai Primăria Cizer Naţională 15.000 

Tabel 9: Evenimente pe teritoriul “Poarta Transilvaniei” 

Concluzii privind patrimoniul arhitectural şi cultural 

Pe teritoriul GAL “Poarta Transilvaniei” principala atracţie o constituie ansamblurile 

de biserici de lemn şi biserici reformate, la care se adaugă ansambluri arhitecturale 

rurale formate din grupări de case, tipice pentru arhitectura rurală transilvăneană. 

Lăcaşele de cult au în patrimoniu obiecte specifice şi publicaţii cu valoare religioasă, 

istorică şi culturală. O categorie specială sunt orgile adăpostite de bisericile 

reformate din care o mică parte mai sunt în perfectă stare de funcţionare şi pot 

susţine concerte cu prezenţă internaţională. 

Evenimente culturale organizate pe teritoriul relevă puţine obiceiuri şi sărbători 

locale organizate ca evenimente mai speciale. 

2. ECONOMIA LOCALĂ 

2.1. Repartizarea populaţiei active 

În tabelul următor a fost sintetizată repartizarea populaţiei active (personal salariat) 

pe principalele domenii de activitate şi structura pe sectoare economice (industrie, 

comerţ, servicii, costrucţii, agricultură, etc) în anul 2010: 
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Localitate Total 

populaţia 

activă33 

Sector 

agricol 

Sector 

industrial 

şi de 

artizanat 

Sector de 

comerţ 

Sector 

privind 

serviciile 

Almaşu 147 16 4 9 67 

Bulz 345 5 92 45 140 

Ciucea 417 8 2 88 260 

Cizer 170 6 2 12 57 

Fildu de Jos 201 10 0 3 48 

Negreni 266 0 25 27 101 

Sîg 369 18 2 28 115 

TOTAL 1915 63 127 212 788 
Tabel 10: Populaţia activă în anul 201034 

Sectorul privind serviciile reprezintă ponderea majoritară în totalul populaţiei active, 

în anul 2010 (41,15%). Cea mai mare parte a acestor servicii le reprezintă 

administraţia publică locală, serviciile educaţionale, sociale sau medicale. 

Şomerii reprezintă peste 37% din totalul populaţiei active în anul 2010. 

Sectorul industrial, agricol şi comerţ reprezintă sub 22% din totalul populaţiei active 

în anul 2010. 

 

Figura 48: Repartizare populaţiei active în anul 201035 

În perioada de analiză 2006-2010, numărul de salariaţi la nivelul teritoriului a avut o 

evoluţie oscilantă, ascedentă în ansamblul. 

                                                 
33Conform Institutului Naţional de Statistică, populaţia activă din punct de vedere economic cuprinde toate 

persoanele care furnizează forţa de muncă disponibilă pentru producţia de bunuri şi servicii în timpul perioadei 

de referinţă, incluzând populaţia ocupată şi şomerii (http://www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/ 

com_anuale/ocup-somaj/somaj_2010.pdf) 
34 Sursa: INS – Fişele localităţilor 
35 Sursa: INS – Fişele localităţilor 
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În anul 2010, teritoriul avea un număr de 1190 salariaţi. Raportat la populaţia totală 

de 17.225 locuitori, reprezintă 7,57% din total. 

 

Figura 49: Salariaţi total, număr mediu, în perioada 2006-201036 

În perioada 2006-2010, numărul de salariaţi în industrie a scăzut cu peste 55%, de la 

283 persoane angajate în industrie în 2006 la 127 persoane angajate în 2010. Acest 

fapt se datorează cu precădere restructurărilor care au avut loc în industria Comunei 

Bulz (ex. Uzina Electrică Remeţi), în anul 2008. 

Din acest punct de vedere, teritoriul “Poarta Transilvaniei” constituie o zonă afectată 

de restructurare industrială. 

Se poate observa că în perspectivă, numărul mediu de salariaţi în industrie va 

scădea, fapt pentru care sunt necesare măsuri de reconversie profesională a acestor 

salariaţi şi absorbţia lor de către alte ramuri economice (agricultură, turism, servicii, 

etc.). 

Din analiza datelor prezentate mai sus, GAL “Poarta Transilvaniei” îndeplineşte criteriul de 

selecţie nr. SCS 1.3. fixat prin Ghidul Solicitantului, în sensul că pe teritoriul acestuia se află 

zone afectate de restructurare industrială. 

                                                 
36 Sursa: INS – Fişele localităţilor 
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Figura 50: Numărul mediu de salariaţi în industrie37 

În perioada 2006-2010, în teritoriul “Poarta Transilvaniei” numărul mediu de 

salariaţi în agricultură a avut o evoluţie ascendentă, cu excepţia ultimului an de 

analiză. 

Această evoluţie se datorează în principal procesului de reformă în domeniul 

agricol, silvic şi piscicol, prin fondurile europene de care dispune segmentul agricol, 

silvic şi piscicol prin SAPARD, PNDR sau POP. 

Deşi numărul de salariaţi în agricultură se situează pe un trend ascendent, în anul 

2010, aceştia reprezintă doar 0,4% din totalul populaţiei teritoriului “Poarta 

Transilvaniei”.  

În perspectivă, în condiţiile implementării Planului de Dezvoltare Locală al GAL 

“Poarta Transilvaniei” şi atragerii de fonduri nerambursabile destinate agriculturii, 

silviculturii şi pescuitului, evoluţia numărului mediu de salariaţi în aceste domenii 

va fi unul ascendent. 

 

Figura 51: Numărul mediu de salariaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit38 

                                                 
37 Sursa: INS – Fişele localităţilor 
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Numărul de salariaţi în construcţii este unul redus, raportat la celelalte segmente ale 

economiei, în 2010 fiind salarizate doar 26 persoane în construcţii.  

În perioada 2007-2010 numărul mediu de salariaţi în construcţii a crescut cu peste 

80%.  

 

Figura 52: Numărul mediu de salariaţi în construcţii39 

În sectorul de transport şi depozitare, numărul mediu de salariaţi a avut o evoluţie 

descendentă în perioada 2006-2010. 

Această evoluţie se datorează în principal scăderii consumului în anul 2008 datorită 

crizei economice dar şi creşterii continue a preţurilor carburanţilor ceea ce a făcut ca 

multe societăţi din teritoriu să devină nerentabile şi astfel să-şi restrângă activitatea 

şi să efectueze concedieri de personal. 

 

Figura 53: Numărul mediu de salariaţi în transport şi depozitare40 

                                                                                                                                                        
38 Sursa: INS – Fişele localităţilor 
39 Sursa: INS – Fişele localităţilor 
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Numărul mediu de salariaţi în comerţ a cunoscut o evoluţie ascendentă în perioada 

de analiză, crescând cu aproape 90% în anul 2010, faţă de anul 2006. 

Acest fapt este explicabil prin creşterea numărului magazinelor mixte de tip ABC 

din localităţile teritoriului. 

 

Figura 54: Numărul mediu salariaţi în comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi 

motocicletelor41 

În perioada de analiză, numărul mediu de salariaţi în hoteluri şi restaurante a 

crescut, de la 130 de angajaţi în 2008, la 134 de angajaţi în 2010. 

Pe termen scurt, se estimează o creştere a numărului de salariaţi, datorită în 

principal dezvoltării activităţilor turistice din zonă. 

 

Figura 55: Numărul mediu de salariaţi în hoteluri şi restaurante42 

                                                                                                                                                        
40 Sursa: INS – Fişele localităţilor 
41 Sursa: INS – Fişele localităţilor 
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Numărul mediu de salariaţi în învăţământ a scăzut în perioada 2006-2010 cu 4%. 

Acest fapt se datorează în principal schimbărilor legislative în domeniul 

învăţământului şi salarizării personalului bugetar. 

 

Figura 56: Numărul mediu de salariaţi în învăţământ43 

În perioada de analiză 2006-2010, numărul mediu de salariaţi în sănătate şi asistenţă 

socială a cunoscut o creştere de 20%, existând, în 2010, un număr de angajaţi în 

sănătate şi asistenţă socială. 

Accesarea de fonduri nerambursabile prin Măsura 312 din PNDR 2007-2013 

destinate înfiinţării de cabinete medicale în mediul rural ar duce la creşterea 

numărului de salariaţi în acest domeniu şi creşterea calităţii serviciilor medicale. 

 

Figura 57: Numărul mediu de salariaţi în sănătate şi asistenţă socială44 

                                                                                                                                                        
42 Sursa: INS – Fişele localităţilor 
43 Sursa: INS – Fişele localităţilor 
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În Teritoriul “Poarta Transilvaniei” numărul mediu de salariaţi în administraţie 

public şi apărare, asigurări sociale din sistemul public, în perioada 2006-2010 a 

crescut cu 17%. 

Raportat la necesităţile de personal ale instituţiilor publice din teritoriu, număr de 

salariaţi este unul redus. 

În funcţie de schimbările legislative în privinţa personalului bugetar, instituţiile 

publice din teritoriu îşi vor putea completa necesarul de resurse umane. 

 

Figura 58: Numărul mediu salariaţi în administraţie publică 

şi apărare, asigurări sociale din sistemul public 

Numărul mediu de salariaţi în activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice se menţine 

redus în perioada de analiză, în principal datorită lipsei acestor tipuri de investiţii în 

zonă. Aceste activităţi presupun cunoştinţe temeinice în diverse domenii 

profesionale, ştiinţifice şi tehnice, iar la nivelul teritoriului se constată lipsa 

resurselor umane competente în aceste domenii. 

 

                                                                                                                                                        
44 Sursa: INS – Fişele localităţilor 
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Figura 59: Numărul mediu salariati in activitati profesionale, stiintifice si tehnice45 

Numărul mediu de salariaţi în servicii administrative şi servicii suport se menţine 

redus în orizontul de analiză. În anul 2010 existau 14 salariaţi în principal în 

activităţi de secretariat. 

 

Figura 60:Numărul mediu salariaţi în activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport46 

În ansamblu, numărul mediu de salariaţi din teritoriul “Poarta Transilvaniei” a avut 

o evoluţie ascendentă în perioada de analiză 2006-2010. 

Sectorul privind serviciile (private şi publice) dispune de cel mai mare număr de 

salariaţi la nivelul teritoriului, urmat la distanţă considerabilă de sectorul de comerţ. 

Se poate constata numărul mic de salariaţi în industrie şi agricultură în anul 2010, 

raportat la potenţialul industrial şi agricol al teritoriului, populaţia teritoriului şi 

necesarul de locuri de muncă. 

 

Figura 61: Numărul mediu de salariaţi în principalele sectoare economice în perioada 2006-201047 

                                                 
45 Sursa: INS – Fişele localităţilor 
46 Sursa: INS – Fişele localităţilor 
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Rata şomajului 

La nivelul microregiunii, în anul 2010,  rata şomajului a fost de 7,3%. 

La nivelul anului 2010, erau înregistraţi un număr de 725 şomeri48, din care 268 femei 

şi 457 bărbaţi. 

Raportat la populaţia totală a teritoriului – 17.225 locuitori – rezultă o rată a 

şomajului de 4,61%, din care 3,37% în rândul femeilor şi 5,88% în rândul bărbaţilor. 

 

Figura 62: Rata şomajului în teritoriul “Poarta Transilvaniei” în anul 201049 

2.2. Agricultură 

Teritoriul “Poarta Transilvaniei” are o structură economică preponderent agrară, 

axată în principal pe creşterea animalelor. 

Agricultura practicată în teritoriu este una de subzistenţă şi semi-subzistenţă, în 

marea majoritate a cazurilor, constituită din mici exploataţii agricole gestionate în 

familie, asociate cu producţia pentru propriile nevoi alimentare şi cu un grad scăzut 

de participare pe piaţă. 

Dimensiunea modestă a exploataţiilor agricole şi dotarea tehnică necorespunzătoare, 

caracteristicile solului (care necesită fertilizări şi lucrări mecanizate intense) 

                                                                                                                                                        
47 Sursa: INS – Fişele localităţilor 
48Şomerii în sens BIM (Biroului Internaţional al Muncii) sunt persoanele în vârstă de 15-74 ani care 

îndeplinesc simultan următoarele 3 condiţii: (i) nu au un loc de muncă; (ii) sunt disponibile să înceapă 

lucrul în următoarele două săptămâni; (iii) s-au aflat în căutare activă a unui loc de muncă, oricând în 

decursul ultimelor patru săptămâni. 
49Agenţia Naţională pentru Ocuparea Fortei de Muncă –Situaţia operativă a şomajului înregistrat la data de 

31.12.2010  (http://www.anofm.ro/statistica?page=4) 
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determină o productivitate agricolă scăzută. Numărul societăţilor comerciale cu 

profil agricol este redus, valoarea adăugată a produselor agricole fiind şi ea redusă. 

Acestea se datorează faptului că o mare parte din suprafaţa agricolă a teritoriului 

prezintă limitări naturale ale productivităţii agricole. 

Prin PNDR 2007-2013 – conform Regulamentului (CE) 1257/1999 – datorită 

caracteristicilor nefavorabile de mediu care limitează considerabil condiţiile de 

utilizare a terenurilor agricole şi care conduc la producţii agricole mai mici, 

localităţile Ciucea, Negreni şi Bulz au fost recunoscute ca Zone Defavorizate prin 

PNDR 2007-2013. 

Acest fapt se datorează condiţiilor legate de altitudine şi pantă, întâmpină obstacole 

în practicarea agriculturii, obstacole materializate mai ales în scurtarea perioadei de 

vegetaţie i în costuri suplimentare legate de condiţiile de pantă50. 

Categoria suprafeţei  Ha % 

Total fond funciar 59147 100.00% 

Suprafaţa agricolă totală 32689 55.27% 

d.c. Arabil 9845 16.64% 

Fâneţe 9532 16.12% 

Păşuni 13004 21.99% 

Vii şi pepiniere viticole 34 0.06% 

Livezi şi pepiniere pomicole 274 0.46% 

Păduri şi ale terenuri cu vegetaţie forestieră 23084 39.03% 

d.c. Păduri 23084 39.03% 

Construcţii 960 1.62% 

Drumuri şi căi ferate 627 1.06% 

Ape şi bălţi 450 0.76% 

Alte suprafeţe 1337 2.26% 

Tabel 11: Fondul funciar al teritoriului51 

În figura de mai jos este prezentată structura fondului funciar la nivelul Teritoriului 

“Poarta Transilvaniei”. 

                                                 
50 Sursa:Anexa 4 la PNDR 2007-2013 
51 Sursa: INS – Fişele localităţilor 
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Figura 63: Structura fondului funciar în 2010, în teritoriul “Poarta Transilvaniei”52 

La nivelul anului 2010, structura fondului funciar agricol al teritoriului este 

următoarea: 

Localitate Suprafaţa 

agricolă 

totală 

Suprafaţa 

arabilă 

Suprafata 

cu livezi 

şi 

pepiniere 

pomicole 

Suprafata 

cu vii şi 

pepiniere 

viticole 

Suprafata 

păşunilor 

Suprafata 

fâneţelor 

Almaşu 9001 2957 40 24 3960 2020 

Bulz 2590 272 0 0 1219 1099 

Ciucea 2749 375 25 0 1130 1219 

Cizer 4697 1527 0 0 1625 1545 

Fildu de Jos 3622 1295 0 10 1412 905 

Negreni 3997 460 0 0 1269 2268 

Sîg 6033 2959 209 0 2389 476 

TOTAL 32689 9845 274 34 13004 9532 
Tabel 12: Structura fondului funciar agricol în Teritoriul “Poarta Transilvaniei”53 

În graficul următor este prezentată structura fondului funciar agricol în Teritoriul “Poarta 

Transilvaniei”: 

                                                 
52 Sursa: INS – Fişele localităţilor 
53 Sursa: INS – Fişele localităţilor 
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Figura 64: Structura fondului funciar agricol în Teritoriul “Poarta Transilvaniei”54 

 

Figura 65: Distribuţia terenurilor agricole pe categorii de folosinţă (ha) în anul 201055 

În cadrul teritoriului, 35% din suprafaţă (reprezentând 209,78 km²),  este cuprinsă în 

zonă defavorizată, conform Regulamentului (CE) 1257/1999, datorită caracteristicilor 

nefavorabile de mediu care limitează considerabil condiţiile de utilizare a terenurilor 

agricole şi care conduc la producţii agricole mai mici.56 

                                                 
54 Sursa: INS – Fişele localităţilor 
55 Sursa: INS – Fişele localităţilor 
56 Pag. 34 din PNDR 2007-2013, varianta iulie 2011 
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Figura 66: România – Harta Zonelor Defavorizate57 

Din datele prezentate mai sus, GAL “Poarta Transilvaniei” îndeplineşte criteriul de selecţie 

SCS 1.3. fixat prin Ghidul Solicitantului, în sensul că parte din teritoriul acestuia este situat 

în Zonă Defavorizată. 

Cultura plantelor 

Aşa cum s-a arătat, Teritoriul “Poarta Transilvaniei” dispune de o suprafaţă de 9.845 

ha teren arabil, echivalent a 30% din total suprafaţă agricolă. 

 Culturi Ciucea Negreni Sîg Cizer Fildu de 

Jos 

Almaşu Bulz TOTAL 

Grîu+Triticale  

(ha) 

29 15 60 120 100 110 225 659 

Secară               

(ha) 

18 0 0 0 0 0 0 18 

Orz 

+Orzoaica(ha) 

0 30 0   80 0   110 

                                                 
57 PNDR 2007-2013, varianta iulie 2011 
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Ovăz          (ha) 42 57 280 130 80 100 10 699 

Porumb     (ha) 3 80 90 250 170 300   893 

Cartofi      (ha)           130 160 240 150 100 100 45 925 

Legume            

(ha) 

10 18 30 50 25 18 5 156 

Plante de nutret 

(ha) 

145 75 650 300 684  0 75 1929 

Figura 67: Situaţia culturilor agricole în anul 2010 la nivel de comună58 

După cum se poate observa, din punct de vedere al suprafeţelor cultivate predomină 

culturile de plante de nutreţ, cu precădere lucernă pentru fân şi trifoi. 

O pondere însemnată în totalul suprafeţelor cultivate (17,16%) o reprezintă culturile 

de cartof. Înfiinţarea acestor culturi este foarte uşoară şi nu necesită cunoştinţe 

tehnice deosebite. 

Cartoful face parte din rândul plantelor care dau recolte foarte bune, şi este cultivat 

de către agricultori pentru consum propriu, comercializare sau pentru hrana 

animalelor. 

Deşi în zonă suprafaţa cultivată cu acest tip de legumă este una însemnată, depăşind 

de câteva ori necesităţile de consum ale populaţiei din microregiune, nu există spaţii 

de depozitare pentru păstrarea şi condiţionarea cartofilor, având în vedere 

perisabilitatea acestora. 

A treia cultură din punct de vedere al suprafeţei este porumbul. 16,57% din 

suprafaţa agricolă cultivată, este însămânţată cu porumb, utilizat în principal pentru 

hrănirea animalelor din gospodării (porcine, păsări). 

Suprafeţele reduse sunt cultivate cu ovăz şi orz, în scopul hrănirii animalelor şi 

legume, pentru consum propriu al populaţiei. 

Sintetic, situaţia privind culturile agricole în anul 2010 la nivelul teritoriului “Poarta 

Transilvaniei” este următoarea: 

 

                                                 
58Adresă Direcţia pentru Agricultură Sălaj (Anexa nr. 8), Adresă Direcţia pentru Agricultură Cluj 

(Anexa nr. 9), Adresă Direcţia pentru Agricultură Bihor (Anexa nr.10) 
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Figura 68: Situaţia culturilor agricole în anul 201059 

Ponderea fiecărei culturi, la nivelul anului 2010, este următoarea: 

 

Figura 69: Situaţia culturilor agricole în anul 201060 

Creşterea animalelor 

În cadrul teritoriului predomină creşterea ovinelor, datorită în principal 

caracteristicilor de relief, astfel: 

                                                 
59 Adresă Direcţia pentru Agricultură Sălaj (Anexa nr. 8), Adresă Direcţia pentru Agricultură Cluj 

(Anexa nr. 9), Adresă Direcţia pentru Agricultură Bihor (Anexa nr.10) 
60 Adresă Direcţia pentru Agricultură Sălaj (Anexa nr. 8), Adresă Direcţia pentru Agricultură Cluj 

(Anexa nr. 9), Adresă Direcţia pentru Agricultură Bihor (Anexa nr.10) 
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 Specie Ciucea 

 

 

Negreni 

 

 

Sîg 

 

 

Fildu 

de 

Jos 

 

Cizer 

 

 

Almaşu 

 

 

Bulz 

 

 

TOTAL 

 

 

Bovine (capete) 435 845 1129 286 510 460 1315 4980 

Ovine (capete) 1692 2623 760 9657 2000 12617 4060 33409 

Caprine (capete) 217 268 384 600 500 185  0 2154 

Suine (capete) 284 531 1816 1150 600 732 632 5745 

Ecvine (capete) 81 89 158 160 130 208 140 966 

Păsări (capete) 2804 3616 8901 4500 5500 7873 5210 38404 

Familii albine (nr) 110 205 781 260 750 700 211 3017 

 Tabel 13: Situaţia efectivelor de animale în anul 201161 

Din punct de vedere al efectivelor de animale, Comuna Almaşu deţine cel mai mare 

număr de ovine şi păsări din teritoriu, datorită condiţiilor de creştere favorabile 

acestor specii.  

 

Figura 70: Situaţia efectivelor de animale în anul 201162 

 

                                                 
61 Sursa: Adresa Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Sălaj (Anexa nr. 12), 

Adresa Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Cluj (Anexa nr. 11), Adresa 

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bihor (Anexa nr. 13) 
62 Sursa: Adresa Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Sălaj (Anexa nr. 12), 

Adresa Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Cluj (Anexa nr. 11), Adresa 

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bihor (Anexa nr. 13) 
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Figura 71: Situaţia efectivelor de animale în anul 201163 

Forme asociative 

Formele asociative sunt în general de tip Composesorat şi Asociaţii de Crescători. 

Nu sunt înregistrate la nivelul teritoriului grupuri de producători, sau alte forme de 

cooperare agricolă active. 

Nr. 

crt. 

Denumire Nr. de înreg. 

în Reg. 

Asociaţiilor 

şi 

Fundaţiilor 

Domeniu de 

acţiune 

Scop 

1. Composesoratul 

Urbarial Ciucea 

4508/A/2006 Silvic Administrarea şi exploatarea patrimoniului 

composesoratului, în conformitate cu 

prevederile statutului şi legislaţiei în vigoare 

 
2. Composesoratul 

Negreni 

3966/A/2005 
Silvic 

3. Composesoratul 

Fildu de Mijloc 

93/A/2000 
Silvic Administrarea şi exploatarea patrimoniului 

composesoratului, în conformitate cu 

prevederile statutului şi legislaţiei în vigoare 

 
4. Composesoratul 

Fildu de Sus 

103/A/2000 
Silvic 

5. Composesoratul 

Urbarilor Fildu 

de Jos 

98/A/2000 
Silvic 

.     

6. Asociaţia 

Agricultorilor 

din Comuna 

Fildu de Jos 

8599/A/2009 Agricultură Promovează solidaritatea producãtorilor şi 

principiile democraţiei, respectând principiul 

fundamental al autonomiei fiecărui producător 

cu sau fără personalitate juridică. Asociaţia are 

ca scop sprijinirea dezvoltării agriculturii sub 

                                                 
63 Sursa: Adresa Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Sălaj (Anexa nr. 12), 

Adresa Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Cluj (Anexa nr. 11), Adresa 

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bihor (Anexa nr. 13) 
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toate aspectele sale în comuna Fildu de Jos şi în 

comunele învecinate. 

7. Asociaţia 

Crescătorilor De 

Bovine Sîg  

3709/A/2002 
Agricultură Sprijină direct crescătorii în vederea ridicării 

nivelului calitativ al ameliorării şi îngrijirii 

animalelor proprii ale membrilor săi, precum şi 

apărarea intereselor specifice de grup; 

îmbunătăţirea condiţiilor de valorificare a 

bovinelor precum şi a produselor obţinute de la 

acestea; ridicarea condiţiilor de trai ale 

crescătorilor de bovine 

8. Asociaţia 

Crescătorilor De 

Bovine Fizeş 

 
Agricultură 

9. Asociaţia 

Crescătorilor de 

Bovine Cizer 

 
Agricultură 

10. Asociaţia 

Crescătorilor de 

Bovine Pria 

 
Agricultură 

11. Asociaţia 

Crescătorilor de 

Bovine Almaşu 

 
Agricultură 

12. Asociaţia 

Crescătorilor de 

Bovine Pleşca 

 
Agricultură 

13. Asociaţia 

Urbarială Osoi-

Calini 

 
Agricultură 

14. Asociaţia 

Crescătorilor de 

Taurine Ciucea 

3077/A/2003 
Agricultură Sprijinirea directă şi calificată a sporirii 

efectivelor de taurine şi potenţialul productiv al 

acestora 
     

15. Asociaţia de 

Păduri şi Păşuni 

PIN Seniu Bulz 

6962/A/2007 Agricultură Gospodărirea comunei şi dezvoltarea în toate 

sensurile posibile a proprietăţii de păduri şi 

păşuni ale membrelor asociaţi, etc. 

15. Asociaţia 

Someşul 

Vlădeasa  

2396/A/2001 Silvic Administrarea, paza şi gospodărirea pădurilor 

şi terenurilor de natură silvică 

16. Asociaţia de 

Vânătoare şi 

Pescuit 

“Căpriorul 

Negreni”  

1235/A/2008 Vânătoare şi 

pescuit 

Apărarea intereselor şi drepturilor membrilor 

asociaţiei 

Tabel 14: Forme asociative înregistrate în Teritoriul “Poarta Transilvaniei”64 

 

Agricultura ecologică 

Din punct de vedere al agricultorilor înscrişi în agricultura ecologică, actualmente 

există 4 operatori înscrişi. 

Relieful 

                                                 
64 Sursa: Registrul Naţional ONG, publicat pe site-ul Ministerului Justiţiei la adresa: 

http://www.just.ro/MeniuStanga/PersonnelInformation/tabid/91/Default.aspx 



FEBRUARIE 2015 PLAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

 

82 ANALIZA SWOT | GAL “POARTA TRANSILVANIEI” 

 

Este un factor natural important, suprafaţa comunei fiind preponderent deluroasă, 

terenurile au în general înclinare mare în raport cu suprafeţele ocupate de luncă. 

Relieful intervine atât prin altitudine, cu o frecvenţă a înălţimilor între 400 şi 600 m, 

dar şi sub valoarea de 400 m, unde se desfăşoară glacisurile şi albiile râurilor. 

În conformitate cu această variabilă ne situăm în modelul de organizare a dealurilor 

de înălţime medie. 

Cea de-a doua variabilă, planeitatea, unde devin evidente suprafeţele interfluviale 

piemontane înalte, care localizeză crânguri de gospodării şi locuinţe sporadice, 

drumuri de hotar şi intercomunale, suprafeţe cultivate agricol, fâneţe şi păşuni.   

Factorii climatici 

Au cea mai mare influenţă asupra agriculturii, temperatura medie anuală fiind de 

8°C. Zilele de vară cu temperaturi peste 25°C înregistrate în această regiune sunt în 

jur de 45 pe an, iar cele de peste 30°C sunt între 10 – 15 pe an. În schimb iarna 

numărul zilelor cu temperaturi de sub – 20°C sunt reduse, în luna ianuarie acestea 

reprezentând 6% din totalul zilelor geroase, iar în februarie 1%, afectând în special 

viţa de vie. 

Cantitatea medie anuală de precipitaţii variază între 700 mm/an în zonele mai joase 

şi 1000 mm/an în zonele mai înalte. Valorile maxime apar la sfârşitul primăverii şi 

începutul verii. Maximele de vară apar frecvent sub formă de ploi torenţiale.  

Datorită factorilor climatici cultura cu un randament ridicat este cultura cartofului, 

plantaţiile de pomi fructiferi. 

Solurile  

La condiţiile de relief şi climă favorabile se adaugă fertilitatea destul de bună a 

solurilor, astfel agricultura s-a dezvoltat ca o ramură de bază în economia regiunii. 

Aceste soluri dau productivitate medie, necesitând atât îngrăşăminte naturale cât şi 

chimice. Principalele culturi agricole sunt cele de cartof, secară, ovăz, grâu şi plante 

furajere, precum şi plantaţiile de pomi fructiferi măr şi prun. 

Forma de exploatare a pământului 

Procesul  de cooperativizare a cuprins comuna Sîg abia în iarna anului 1962 doar pe 

teritoriile satelor Sîg şi Fizeş. Datorită condiţiilor specifice a terenului slab productiv 

şi a imposibilităţii aplicării pe o scară largă a mecanizării, satele Tusa, Mal şi Sîrbi nu 

au fost cooperativizate, aici s-a menţinut sectorul individual. 

Comentarii privind economia locală 

Populaţia din zonă în marea ei majoritate îşi câştigă existenţa din valorificarea 

produselor agricole si animaliere.  

Datorită condiţiilor fizico – geografice mai aspre, culturile agricole dau producţii 

mici însă necesită muncă foarte multă. 
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2.3. Industrie – IMM – Micro-întreprinderi 

În tabelul următor este prezentată structura întreprinderilor active din industrie, 

construcţii, comerţ şi alte servicii din Teritoriul “Poarta Transilvaniei”: 

 Total 

întreprinderi 

Micro-

întreprinderi 

cu 1-9 salariaţi 

Întreprinderi 

cu 10-49 

salariaţi 

Întreprinderi 

cu 50-249 

salariaţi 

Întreprinderi 

cu peste 250 

salariaţi 

Almaşu 50 9 0 0 0 

Bulz 47 18 3 0 0 

Ciucea 53 24 5 0 0 

Cizer 70 14 0 0 0 

Fildu de 

Jos 

34 1 0 0 0 

Negreni 46 15 2 0 0 

Sîg 85 19 0 0 0 

Număr 385 100 10 0 0 

% 100 26 3 0 0 
Figura 72: Întreprinderi active din industrie, comerţ şi alte servicii65 

Notă: Tabelul de mai sus, coloana ,,Total întreprinderi’’ cuprinde inclusiv întreprinderile 

fără salariaţi. 

În Teritoriul “Poarta Transilvaniei” sunt înregistrate 385 de întreprinderi active. Nu 

există întreprinderi mijlocii (50-249 salariaţi) sau mari (peste 250 salariaţi). 

Nu există în teritoriu combinate și fabrici de prelucrare a produselor agricole sau 

întreprinderi prestatoare de servicii în domeniul agriculturii. Întreprinderile din 

zonă activează în domeniul industriei ușoare (tapițerie, încălțăminte). Întreprinderile 

din zonă nu utilizează produsele rezultate din agricultură și nu au legătură cu acest 

sector. 

Având în vedere arealul geografic, în teritoriu s-au dezvoltat societăţi de colectare a 

fructelor de pădure (ex: NOVA FUNGHI SRL Fildu de Jos), societăţi care oferă 

servicii de transport mărfuri. 

În teritoriu există câteva brutării care produc pâine și produse de panificație; 

produsele se bucură de un real succes, piața este extrem de receptivă. Din păcate, 

produsele nu sunt suficient promovate, iar societățile comerciale nu au forță 

financiară necesară pentru penetrarea unor piețe mai puternice, iar piețele locale nu 

pot absorbi cantități mari de produse. 

Comentarii privind industria locală 

                                                 
65 Sursa: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Sălaj, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 

Tribunalul Bihor, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj 
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Mediul economic este dominat de  societăţi fără salariaţi (71% din totalul 

întreprinderilor active). Acest aspect indică puternica lipsă a viabilității sectorului 

economic.   

Doar 26% din întreprinderile din teritoriu îndeplinesc statutul de microîntreprinderi, 

majoritatea dintre acestea având 1-2 angajaţi. Majoritatea acestor companii sunt 

afaceri de familie, concentrate pe sectorul serviciilor şi al industriei uşoare, dar şi în 

sectorul turismului. 

Din punct de vedere al segmentului industrial, teritoriul “Poarta Transilvaniei” 

prezintă omogenitate.  

În ansamblu, cadrul economic al localităţilor din componenţa parteneriatului 

“Poarta Transilvaniei” este caracterizat prin următoarele aspecte generale: 

□ Valori ale unor indicatori ai dezvoltării economice sub cele existente la nivel 

de ţară; 

□ Preponderenţa agriculturii; 

□ Declinul ocupaţiilor şi meşteşugurilor tradiţionale; 

□ Apariţia si dezvoltarea iniţiativei private locale. 

 

2.4. Comerţ şi sector de servicii 

În tabelul de mai jos au fost prezentate principalele tipuri de comerţ (industrial, 

agricol, piscicol etc.) practicate în teritoriul “Poarta Transilvaniei”. De asemenea, au 

fost enunţate principalele tipuri de întreprinderi care practică prelucrarea terţiară (a 

treia fază – stadiu – de prelucrare) a produselor. 

Tipuri de comerţ Număr 

total 

% din 

număr

total 

Întreprinderi din 

sectorul terţiar 

Număr 

total 

% din 

numărul 

total 

Comerţ cu ridicata şi cu 

amănuntul, întreţinerea şi 

repararea autovehiculelor şi 

a motocicletelor 

9 12% Transporturi terestre şi 

transporturi prin 

conducte 

 

29 

 

 

 

32% 

 

 

 

Comerţ cu ridicata cu 

excepţia comerţului cu 

autovehicule si motociclete  

16 21% Hoteluri şi alte facilităţi 

de cazare 

 

11 

 

 

12% 

 

 

Comerţ cu amănuntul, cu 

excepţia autovehiculelor şi 

motocicletelor 

52 68% Restaurante şi alte 

activităţi de servicii de 

alimentaţie 

9 

 

 

10% 

 

 

   Activităţi de poştă şi de 

curier 

1 

 

1% 

 

Activităţi de difuzare şi 

transmitere de progr. 

6 

 

7% 

 

Activităţi de servicii în 

tehnologia informaţiei 

4 

 

4% 

 

Activităţi de servicii 

informatice 

2 

 

2% 
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Intermedieri financiare, 

cu excepţia activităţilor 

de asigurări şi ale 

fondurilor de pensii 

1 

 

 

 

1% 

 

 

 

Activităţi imobiliare pe 

bază de comision sau 

contract 

2 

 

 

2% 

 

 

Activităţi de 

contabilitate şi audit 

financiar; consultanţă în 

domeniul fiscal 

2 

 

 

 

2% 

 

 

 

Activităţi de consultanţă 

în management 

4 

 

4% 

 

Activităţi de arhitectură 

şi inginerie; activităţi de 

testări şi analiză tehnică 

2 

 

 

2% 

 

 

Activităţi veterinare 2 2% 

Activităţi de închiriere şi 

leasing 

1 1% 

Activităţi de peisagistică 

şi servicii pentru clădiri 

2 

 

2% 

 

Activităţi de jocuri de 

noroc şi pariuri 

2 

 

2% 

 

   Activităţi spotive, 

recreative şi distractive 

2 

 

2% 

 

Reparaţii de calc., de 

articole personale şi de 

uz gospodăresc 

2 

 

 

2% 

 

 

Alte activităţi de servicii 6 7% 

TOTAL 77 100% TOTAL 90 100% 

Figura 73: Principalele tipuri de comerţ practicate în teritoriul “Poarta Transilvaniei”66 

Comentarii privind comerţul şi serviciile 

Comerţ 

După cum se poate observa în tabelul de mai sus, pe aria teritorială a GAL “Poarta 

Transilvaniei”, sectorul comercial este structurat în: 

□ Comerţ cu amănuntul, care are cea mai mare pondere în teritoiu (aproximativ 

80%) Această situaţie este demonstrată şi de numărul mare de magazine 

alimentare existente pe ariile comunelor ce fac parte din GAL. 

□ Comerţ cu ridicata, care are o pondere relativ mică în cadrul GAL “Poarta 

Transilvaniei” (aproximativ 20%). 

                                                 
66 Sursa: Direcţia Generală a Finanţelor Publice Sălaj, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 

Tribunalul Bihor, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj 
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Activitatea de comerţ este răspândită în teritoriu, toate localităţile dispunând de 

unităţi de alimentaţie publică (magazine mixte de tip ABC, baruri), specifice 

mediului rural. 

Din analiza activităţii agenţilor economici, putem observa o distribuţie uniform în 

teritoriu. 

Servicii 

După cum este prezentat şi din tabelul anterior, în cadrul teritoriului “Poarta 

Transilvaniei”, sectorul terţiar este caracterizat printr-un număr mai mic de firme 

faţă de sectorul comercial, diversificate însă, din punct de vedere al tipurilor de 

servicii oferite. Cele mai importante dintre ele sunt reprezentate de: 

□ transporturi terestre şi transporturi prin conducte – această categorie de 

servicii, prezintă, în cadrul teritoriului GAL “Poarta Transilvaniei”, cea mai mare 

pondere (aproximativ 32 % din total); 

□ hoteluri, restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie – servicii ce 

ocupă, de asemenea, o pondere importantă din total (22%). 

Restul serviciilor oferite în zonă au o pondere relativ redusă (aprox. 2% din numărul 

total de furnizori din zonă). 

Turism 

Deşi teritoriul “Poarta Transilvaniei” dispune de un potenţial turistic important, 

oferta de cazare este relativ redusă. În total sunt înregistrate 10 unităţi de cazare, din 

care 1 motel, 5 pensiuni agroturistice, 2 campinguri şi 2 tabere pentru elevi şi 

preşcolari. 

Situaţia privind structura unităţilor de cazare, numărul de locuri, sosiri şi înnoptări 

în anul 2010 este detaliată în cele ce urmează: 

 

Localitate 

Denumire 

Almaşu Bulz Ciucea Cizer Fildu 

de Jos 

Negreni Sîg TOTAL 

Unităţi de cazare (total) – număr  2 4 3 – – – 1 10 

Moteluri – număr  – 1 – – – – – 1 

Pensiuni agroturistice – număr  2 – 3 – – – – 5 

Campinguri – număr  – 2 – – – – – 2 

Tabere de elevi şi preşcolari – 

număr  

– 1 – – – – 1 2 

 

Locuri în unităţi de cazare (total) 

număr 

34 634 54 – – – 102 824 

 

Locuri în moteluri – număr  – 134 – – – – – 134 

Locuri în pensiuni agroturistice – 

număr 

34  54 – – – – 88 

 

Locuri în campinguri – număr  – 420 – – – – – 420 

Locuri în tabele de elevi şi 

preşcolari – număr  

– 80 – – – – 102 182 
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Total – locuri-zile 12410 9040 19710 – – – 12862 54022 

Pensiuni agroturistice – locuri-zile 12410  19710 – – – – 32120 

Tabere de elevi şi preşcolari – 

locuri-zile 

– 9040 – – – – 12862 

 

21902 

 

Sosiri – total – număr  227 265 428 – – – 148 1068 

Sosiri în pensiuni agroturistice - 

număr 

227 – 428 – – – – 655 

 

Sosiri în tabere de elevi şi 

preşcolari – număr 

– 265 – – – – 148 

 

413 

 

Înnoptări – total – număr 566 1050 856 – – – 418 2890 

Înnoptări în pensiuni agroturistice 

- număr 

566 – 856 – – – – 1422 

 

Înnoptări în tabere de elevi şi 

preşcolari – număr  

– 1050 – – – – 418 

 

1468 

 

Tabel 15: Situaţia privind structura unităţilor de cazare, numărul de locuri, sosiri şi înnoptări în anul 201067 

3. SERVICII PENTRU POPULAŢIE ŞI INFRASTRUCTURI MEDICO-

SOCIALE 

3.1. Echipamente prezente sau accesibilitatea populaţiei la aceste servicii 

Teritoriul “Poarta Transilvaniei” dispune de servicii medico-sociale, învăţământ şi 

dotări sportive specifice mediului rural, după cum urmează: 

 Medical Învăţământ Dotări sportive  

Spital Medic Dentist Primar Secundar Universi

tate 

Teren de 

fotbal 

Sală de 

sport 

Existenţă DA/NU NU DA DA DA DA NU DA DA 

P
O

A
R

T
A

 

T
R

A
N

S
IL

V

A
N

IE
I Distanţa în km de la 

centrul teritoriului68 

până la cel mai apropiat 

obiectiv 

22,7 

(Huedin) 

    73 

(Cluj-

Napoca) 

  

Existenţă DA/NU NU DA DA DA DA NU NU NU 

A
L

M
A

Ş
U

 

Distanţa în km de la 

centrul teritoriului 

până la cel mai apropiat 

obiectiv 

14,8 

(Huedin) 

    47 km 

(Zalău) 

6,4 

(Fildu 

de Jos) 

6,4 

(Fildu 

de Jos) 

Existenţă DA/NU NU DA DA DA DA NU DA DA 

B
U

L
Z

 Distanţa în km de la 

centrul teritoriului 

până la cel mai apropiat 

obiectiv 

41 

(Huedin) 

    77,8 

(Oradea) 

  

Existenţă DA/NU NU DA DA DA DA NU NU DA 

C
IU

C
E

A
 

Distanţa în km de la 

centrul teritoriului 

până la cel mai apropiat 

obiectiv 

22,7 

(Huedin) 

    73 

(Cluj-

Napoca) 

  

                                                 
67 Sursa: INS – Fişele Localităţilor pentru anul 2010 
68 S-a considerat centrul teritoriul Localitatea Ciucea. 
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Existenţă DA/NU NU DA DA DA DA NU DA NU 

C
IZ

E
R

 

Distanţa în km de la 

centrul teritoriului 

până la cel mai apropiat 

obiectiv 

29 km 

(Simleu 

Silvaniei) 

    33 km 

(Zalău) 

 9,5 km 

(Horoatu 

Crasnei) 

Existenţă DA/NU NU DA NU DA DA NU DA DA 

F
IL

D
U

  

D
E

 J
O

S
 

Distanţa în km de la 

centrul teritoriului 

până la cel mai apropiat 

obiectiv 

8,3 km 

(Huedin) 

 6,4 km 

(Almaşu) 

  53 km 

(Zalău) 

  

Existenţă DA/NU NU NU NU DA DA NU DA DA 

N
E

G
R

E
N

I 

Distanţa în km de la 

centrul teritoriului 

până la cel mai apropiat 

obiectiv 

28,4 

(Huedin) 

6,6 

(Ciucea) 

6,6 

(Ciucea) 

  76,5 

(Cluj-

Napoca) 

  

Existenţă DA/NU NU DA NU DA DA NU NU NU 

S
ÎG

 Distanţa în km de la 

centrul teritoriului 

până la cel mai apropiat 

obiectiv 

26,7 

(Simleu-

Silvaniei) 

 14,7 

(Crasna) 

  34,5 

(Zalău) 

7,4 

(Valcău 

de Jos) 

7,4 

(Valcău 

de Jos) 

Tabel 16: Principalele servicii de sănătate educaţie, recreere, care funcţionează pentru populaţie şi 

infrastructura medico-socială existentă69 

Infrastructura medicală 

Din punct de vedere al serviciilor medicale, pe teritoriul “Poarta Transilvaniei” sunt 

înregistraţi un număr de 8 medici de familie (din care 1 medic în sectorul public şi 7 

medici în sectorul privat), 4 stomatologi (din care 2 stomatologi în sectorul public şi 

2 stomatologi în sectorul privat) şi 2 farmacişti (în sectorul privat). 

Din punct de vedere al infrastructurii medicale, teritoriul “Poarta Transilvaniei” 

dispune 4 cabinete stomatologice (dintre care 2 cabinete în sectorul public şi 2 

cabinete în sectorul privat), 1 laborator de tehnică dentară, 1 cabinet medical de 

specialitate, 5 farmacii, 6 cabinete medicale de familie (dintre care 1 în sectorul 

public şi 5 în sectorul privat). 

Situaţia sintetică privind serviciile şi infrastructura medicală în teritoriul “Poarta 

Transilvaniei” la nivel de localităţi este prezentată în tabelul următor: 

Localitate 

Denumire 

Almaşu Bulz Ciucea Cizer Fildu de 

Jos 

Negreni Sîg TOTAL 

Medici de familie sector public 

(persoane) 

– – 1 – – – – 1 

Medici de familie sector privat 

(persoane) 

1 1 2 1 1 – 1 7 

Stomatologi - sector public 

(persoane) 

– – 2 – – – – 2 
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Stomatologi - sector privat 

(persoane) 

– 1 1 – – – – 2 

Farmacişti - sector privat (persoane) 1  1 – – – – 2 

Cabinete stomatologice - sector 

public 

– – 2 – – – – 2 

Cabinete stomatologice -sector privat – – 1 – – – 1 2 

Laboratoare de tehnică dentară - 

sector privat 

– – – – – – 1 1 

Cabinete medicale de specialitate - 

sector privat 

– – 1 – – – – 1 

Personal mediu sanitar-sector public 

(persoane) 

– 7 3 – 1 – – 11 

Personal sanitar mediu-sector privat 

(persoane) 

2 3 2 1 – – 3 11 

Farmacii - sector privat 1 – 2 – – 1 1 5 

Cabinete medicale de familie-sector 

public 

– – 1 – – – – 1 

Cabinete medicale de familie-sector 

privat 

1 1 – 1 1 – 1 5 

Tabel 17: Situaţia serviciilor medicale şi infrastructurii medicale 

în Teritoriul “Poarta Transilvaniei” în anul 201070 

Infrastructura socială 

Din punct de vedere educaţional, pe teritoriul “Poarta Transilvaniei” funcţionează 

un număr de 8 unităţi de învăţământ, cu o distribuţie uniformă. În cadrul unităţilor 

de învăţământ sunt înscrişi un număr de 525 copii în grădiniţe, şi 1561 elevi, din care 

1368 elevi în învăţământul primar şi gimnazial, 143 elevi în învăţământul liceal şi 50 

elevi înscrisi în învăţământul de arte şi meserii, astfel: 

 

Figura 74: Copii/Elevi înscrişi în învăţământ în anul 201071 
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După cum se poate observa, majoritatea elevilor sunt înscrişi în învăţământul primar 

şi gimnazial. După finalizarea studiilor gimnaziale, majoritatea elevilor se îndreaptă 

spre liceele sau şcolile de arte şi meserii oraşele învecinate: Zalău, Şimleu-Silvaniei 

(Jud. Sălaj), Aleşd, Oradea (Jud. Bihor) Huedin, Cluj-Napoca (Jud. Cluj), sau la 

grupul şcolar din localitatea Sîg. 

Privitor la serviciile educaţionale, cele 8 unităţi de învăţământ dispun de un număr 

de 164 cadre didactice, din care 27 cadre didactice în învăţământul preşcolar, 130 în 

învăţământul primar şi gimnazial şi 7 în învăţământul liceal. 

Din punct de vedere al infrastructurii educaţionale, există 101 săli de clasă şi cabinete 

şcolare, 4 ateliere şi 3 laboratoare şcolare, dotate cu 175 de calculatoare (PC), 

distribuite relativ uniform în teritoriu. 

Din punct de vedere al infrastructurii sportive şi de relaxare, teritoriul dispune de  

un număr de 5 săli de gimnastică şi 5 terenuri de sport. 

Din punct de vedere al infrastructurii culturale, în teritoriul “Poarta Transilvaniei” 

există 19 biblioteci. 

Situaţia sintetică privind serviciile sociale şi infrastructura socială în teritoriul 

“Poarta Transilvaniei” la nivel de localităţi este prezentată în tabelul următor: 

 

Localitate 

Denumire 

Almaşu Bulz Ciucea Cizer Fildu de 

Jos 

Negreni Sig TOTAL 

Unităţi de învăţământ - total 2 1 1 1 1 1 1 8 

Şcoli din învăţământul primar şi 

gimnazial 

2 1 1 1 1 1 1 8 

 

Copii înscrişi în grădiniţe 53 62 48 66 67 62 167 525 

Elevi înscrişi – total, din care: 198 199 111 179 106 172 596 1561 

Elevi înscrişi în învăţământul primar 106 80 59 95 63 80 208 691 

Elevi înscrişi în învăţământul gimnazial 92 119 52 84 43 92 195 677 

Elevi înscrişi în învăţământul liceal – – – – – – 143 143 

Elevi înscrişi în învăţământul de arte si meserii – – – – – – 50 50 

 

Personal didactic – total, din care 25 32 11 15 14 25 42 164 
Personal didactic în învăţământul preşcolar 3 5 2 3 4 3 7 27 

Personal didactic în învăţământul primar si 

gimnazial 

22 27 9 12 10 22 28 130 

 

Personal didactic în învăţământul liceal – – – – – – 7 7 

Săli de clasă şi cabinete şcolare 

(număr) 

15 17 7 10 9 17 26 101 

Ateliere (număr) – – – – – – 4 4 
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Laboratoare şcolare (număr) 3 1 – 3 1 3 – 11 

Săli de gimnastică(număr) – 1 2 – 1 1 – 5 

Terenuri de sport (număr) – 2 – 1 1 1 – 5 

PC (număr) 26 38 23 16 14 32 26 175 

Biblioteci (număr) 3 3 1 2 3 3 4 19 
Tabel 18: Serviciile şi infrastructura socială (educaţională şi culturală) la nivelul anului 201072 

TRANSPORT COLECTIV 

Transportul public este asigurat prin intermediul microbuzelor, autobuzelor şi al 

trenurilor. Având în vedere infrastructura drumurilor rutiere şi feroviare putem 

afirma că legăturile cu centrele urbane din apropiere sunt asigurate. Transportul este 

mai dificil de realizat în interiorul localităţilor din cadrul parteneriatului – îndeosebi 

între localităţile din Judeţul Cluj şi Bihor şi localităţile din Judeţul Sălaj – dar  nu din 

pricina mijloacelor de transport, ci a infrastructurii de transport deficitare. 

Comentarii privind serviciile şi infrastructura medico-socială 

Teritoriul prezintă o situaţie echilibrată din punct de vedere al serviciilor şi 

infrastructurii medicale, cu un minus în dreptul localităţii Negreni pe raza căreia – 

din punct de vedere medical – funcţionează o singură farmacie.  

În cele 7 comune există grădiniţe, şcoli primare şi gimnaziale, cabinete medicale şi 

stomatologice, etc. Însă, la fel ca în majoritatea comunităţilor din mediul rural, baza 

materială este învechită şi depăşită, necesitând investiţii. 

Datorită apropierii de zone urbane importante (Cluj-Napoca, Oradea, Zalău, dar şi 

Şimleu-Silvaniei, Huedin sau Aleşd), o mare parte din serviciile de sănătate sunt 

furnizate în mediul urban. De asemenea, intervenţia în situaţii medicale de urgenţă 

este asigurată de staţiile de ambulanţă Huedin, Zalău sau Şimleu-Silvaniei. Cel mai 

apropiat serviciu SMURD este în Municipiul Zalău.  

Serviciile de relaxare şi sportive sunt în dezvoltare, utilizându-se inclusiv fonduri 

din Programele naţionale de construire a sălilor de sport sau a bazelor sportive cu 

teren de sport. 

Din punct de vedere al serviciilor sociale, se constată lipsa căminelor de bătrâni şi a 

centrelor de copii în zonă.  

4. ACTIVITĂŢI SOCIALE ŞI INSTITUŢII LOCALE 

Instituţii locale 

Pe teritoriul “Poarta Transilvaniei” funcţionează 7 primării cu 7 consilii locale, în 

localitaţile care fac parte din teritoriul “Poarta Transilvaniei”: Almaşu, Bulz, Ciucea, 

Cizer, Fildu de Jos, Negreni, Sîg. 
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Primăriile sunt organizate sub formă de servicii, birouri şi compartimente în funcţie 

de complexitate şi nevoi locale şi au activitate permanentă. Acestea îndeplinesc 

hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele 

curente ale colectivităţii locale73. 

Consiliile locale sunt organizate sub formă de comisii de specialitate tematice şi se 

întrunesc în medie de 12 ori pe an. 

La nivelul teritoriului, există expertiză locală în gestionarea problemelor locale şi 

comunitare. La nivelul anului 2010 erau înregistraţi în administraţie publică 84 de 

salariaţi, în scădere cu 6 persoane faţă de anul precedent. 

Lista completă a instituţiilor locale din teritoriul “Poarta Transilvaniei” este 

următoarea: 

Nr. 

crt 

Denumire Comuna Localitate Domeniu Activităţi sociale 

1. Primăria 

Almaşu 

Almaşu Almaşu Administraţie Compartiment de asistenţă socială, 

realizează anchete sociale 

2. Primăria 

Ciucea 

Ciucea Ciucea Administraţie Compartiment de asistenţă socială, 

realizează anchete sociale 

3. Primăria 

Cizer 

Cizer Cizer Administraţie Compartiment de asistenţă socială, 

realizează anchete sociale 

4. Primăria 

Bulz 

Bulz Bulz Administraţie Compartiment de asistenţă socială, 

realizează anchete sociale 

5. Primăria 

Fildu de Jos 

Fildu de 

Jos 

Fildu de 

Jos 

Administraţie Compartiment de asistenţă socială, 

realizează anchete sociale 

6. Primăria 

Negreni 

Negreni Negreni Administraţie Compartiment de asistenţă socială, 

realizează anchete sociale 

7. Primăria Sîg Sîg Sîg Administraţie Compartiment de asistenţă socială, 

realizează anchete sociale 
 

8. Consiliul Local Almaşu Almaşu Almaşu Administraţie 

9. Consiliul Local Ciucea Ciucea Ciucea Administraţie 

10. Consiliul Local Cizer Cizer Cizer Administraţie 

11. Consiliul Local Bulz Bulz Bulz Administraţie 

12. Consiliul Local Fildu de Jos Fildu de Jos Fildu de Jos Administraţie 

13. Consiliul Local Negreni Negreni Negreni Administraţie 

14. Consiliul Local Sîg Sîg Sîg Administraţie 

Tabel 19: Instituţii publice locale pe teritoriul “Poarta Transilvaniei” 

ASOCIAŢII DE COMUNE/CONSILII 

La nivelul teritoriului, au fost înfiinţate o serie de Asociaţii de Dezvoltare 

Intercomunitară, însă datorită lipsei surselor de finanţare, acestea reuşesc cu greu să-

şi atingă scopurile pentru care au fost constituite. 

                                                 
73Conform art. 91 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale (publicatăîn Monitorul Oficial 

nr. 204 din 23 aprilie 2001), modificata prin  Legea 286/2006 
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Nr. 

crt. 

Denumire Nr. de înreg. 

în Reg. 

Naţional al 

ONG-urilor 

Domeniul 

de 

intervenţie 

Scop 

1. ADI "Poieni - 

Fildu" 

8061/A/2009 Dezvoltare 

rurală 

De a realiza în comun proiecte de interes zonal 

sau regional ori de a furniza în comun anumite 

servicii publice 

2. ADI Ponor 8451/A/2009 Dezvoltare 

rurală 

Spijinirea dezvoltării comunelor Bratca şi Bulz 

3. ADI Borod- 

Bulz 

12630/A/2010 Dezvoltare 

rurală 

Scopul dezvoltării economice şi sociale a 

unităţilor administrativ teritoriale componente 

4. ADI "Valea 

Fildurilor" 

8057/A/2009 Dezvoltare 

rurală 

De a realiza în comun proiecte de dezvoltare de 

interes zonal sau regional ori de a furniza în 

comun anumite servicii publice. 

5. Filiala 

judeţeană Cluj a 

Asociaţiei 

Comunelor din 

România 

2260/A/2006 Autonomie 

locală 

Realizarea unei uniuni mai strânse între 

membrii săi pentru a ocroti şi promova 

idealurile şi principiile prevãzute de Carta 

Europeană autonomiei locale, considerând că 

autorităţile administraţiei locale reprezintă unul 

dintre principalele fundamente ale oricărui 

regim democratic, deoarece, numai la nivel 

local, dreptul cetăţenilor de a participa la 

rezolvarea treburilor publice poate fi exercitat în 

mod direct. 

6. Asociatia 

Comunelor din 

România - 

Filiala 

Judeţeană Sălaj 

8520/A/2009 Autonomie 

locală 

ONG/ASOCIAŢII LOCALE 

Nr. 

crt. 

Denumire Nr. de 

înreg. în 

Reg. 

Naţional al 

ONG-urilor 

Domeniul 

de 

intervenţie 

Scop (Domeniu de intervenţie)/ Influenţe 

asupra dezvoltării zonei 

     

20. Asociaţia Inimi 

Dechise Bulz 

3019/A/2001 Umanitar De a colecta îmbrăcăminte, alimente 

medicamente, bani etc. care vor servi la 

ajutorarea persoanelor cu probleme sociale şi 

vor servi la sprijinirea activităţilor culturale, 

sportive, ecologice, de învăţămînt. 

21. Asociaţia Fildu 

Împreună 

711/A/1998 Drepturile 

cetăţenilor 

Militarea pentru reprezentarea şi apărarea 

intereselor vitale ale cetăţenilor 

24. Fundaţia 

Veturia 

 Umanitar Ameliorarea nivelului de trai al categoriilor 

sociale defavorizate, copii orfani şcolari şi 

preşcolari, invalizi, batrâni, persoane cu 

handicap etc. 

25. Asociaţia Pentru 

Dezvoltare 

Comunitară 

Cicea 1384 

 Dezvoltare 

rurală 

- Intervenţie în domeniul cultural; 

- Protecţia mediului înconjurător. 

26. Asociaţia 

ProVision 

 Cultură 

Respectarea 

drepturilor 

Desfăşurarea de activităţi de interes general în 

interesul colectivităţii, în domenii precum: 

- Cultură; 
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minorităţilor 

etnice 

Protecţia 

mediului 

înconjurător 

Protecţie 

socială 

- Respectarea drepturilor minorităţilor entice; 

- Protecţia mediului înconjurător; 

- Protecţie socială. 

27.  Fundaţia pentru 

sprijin socio-

educaţional al  

romilor 

“Wasdass” 

 Intervenţie în 

domeniul 

Social  

Sprijinirea 

educaţiei şi a 

formării 

profesionale 

a romilor 

- Intervenţie în domeniul Social;  

- Sprijinirea educaţiei şi a formării profesionale 

a romilor. 

Tabel 20: Reprezentanţii societăţii civile pe Teritoriul “Poarta Transilvaniei”74 

SIGURANŢĂ PUBLICĂ 

La nivelul teritoriului nu există posturi de poliţie, fiecare dintre localităţile GAL fiind 

arondate unor secţii de poliţie rurale, astfel: 

□ Localităţile Fildu de Jos şi Almaşu sunt arondate secţiei nr. 2 de Poliţie Rurală 

Sînmihaiu Almaşului (aprox. 22 km distanţă); 

□ Localităţile Sîg şi Cizer sunt arondate secţiei nr. 6 de Poliţie Rurală Crasna 

(aprox. 14 km distanţă); 

□ Localitatea Bulz este arondată Poliţiei Oraşului Aleşd (aprox. 36 km); 

□ Localităţile Ciucea şi Negreni aparţin de Secţia 8 de Poliţie Rurală Huedin 

(aprox. 28 km). 

CONCLUZII: 

Nivelul cultural al populaţiei este foarte stratificat. Întâlnim şi categorii cu nivel bun 

cultural, dar majoritatea locuitorilor sunt slab culturalizaţi iar în unele zone cum ar fi 

cătunele Dealul Corbului (sat Tusa, locuit de comunitatea de slovaci) sau Mal II (sat 

Mal, locuit de comunitatea de rromi) precaritatea culturală predomină.  

Din cele arătate mai sus se pot deduce câteva puncte slabe în raport cu cerinţele 

şcolii: 

□ distanţa foarte mare de la domiciliul elevilor până la şcoală; 

□ accesul către şcoală mult îngreunat – din unele zone – pe timp ploios sau 

friguros; 

□ suprasolicitarea elevilor în activităţi gospodăreşti în detrimentul învăţării; 

□ slabe resurse materiale pentru susţinerea cerinţelor minimale ale şcolii – 

rechizite, cărţi etc.; 

□ familia nu constituie întotdeauna un suport prea solid în favoarea frecventării 

                                                 
74 Sursa: Registrul Naţional al ONG-urilor publicat pe site-ul Ministerului Justiţiei, la adresa: 

http://www.just.ro/MeniuStanga/PersonnelInformation/tabid/91/Default.aspx 
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cu regularitate a cursurilor. 

De asemenea, se constată un nivel redus de implicare a institutiilor locale în 

activitatile sociale ale zonei, datorat cu precădere lipsei fondurilor. 

ONG-urile înregistrate în teritoriu nu au activitate intensă de asemenea în mare 

măsura lipstei surselor de finanţare. 

5. BILANŢUL POLITICILOR ÎNTREPRINSE ÎN TERITORIU 

În Teritoriul “Poarta Transilvaniei”, în perioada pentru care s-a făcut analiza datelor 

(2000-2011), au fost dezvoltate şi implementate o serie de proiecte prin fonduri 

nerambursabile externe (SAPARD, PHARE, FEADR, Banca Mondială) sau fonduri 

de la bugetul de stat (OG 7/2006, Guvernul României, FRDS). Dintre acestea, marea 

majoritate sunt dedicate investiţiilor în infrastructură-modernizare drumuri, reţele 

de alimentare cu apă şi reţele de canal, reabilitarea şcolilor comunale şi case de 

cultură, înfiinţarea şi reabilitarea spaţiilor verzi, înfiinţarea unor centre de zi şi baze 

sportive multifuncţionale. 

Nu a fost identificat niciun proiect dezvoltat de administraţiile locale care să vizeze 

dezvoltarea resurselor umane, chiar dacă aceasta se regăseşte ca prioritate în 

strategiile de dezvoltare ale comunelor. 

Fonduri SAPARD 

Nr. 

crt. 

Denumire proiect Beneficiar Locaţie Valoare 

proiect 

-EURO- 

Status Măsura 

1. Modernizare artere rutiere în Com. Sîg, şi 

drum spre Rezervaţia Peisagistică Tusa-

Barcău 

CL Sîg TUSA  

SÎRBI  

954.000  Finalizat 2.1 

2. Modernizare drumuri forestiere în 

localtatea Tusa, Com. Sîg 

CL Sîg TUSA 999.999 

 

Finalizat 3.5. 

3 Modernizare drum forestier Pietroasa-

Bulz-Scăriţa, com Pietroasa 

CL 

Pietroasa 

Pietroasa-

Bulz-Scăriţa 

766.629 Finalizat 3.5 

4. Amenajare pensiune turistică rurală cu trei 

margarete şi muzeu meşteşuguri 

tradiţionale sat Stana , com. Almasu, jud. 

Sălaj 

SC 

KERTIMAG 

ROMANIA 

SRL 

STANA 73.748 

 

Finalizat 3.4 

5. Construcţie pensiune turistică rurală în 

comuna Negreni, jud. Cluj 

SC 

MIRABILA

NDIA SRL 

NEGRENI 99.283 

 

Finalizat 3.4 

6. Modernizare drumuri forestiere în 

localitatea Tusa, com Sîg, jud Sălaj 

CL SÎG 

 

TUSA 998.370 Finalizat 3.5 

Fonduri PHARE 

Nr. 

crt. 

Denumire proiect Beneficiar Locaţie Valoare 

proiect 

-EURO- 

Status Măsura 

1. Dezvoltarea colectării selective a deşeurilor 

din Microregiunea Valea Barcăului 

CL Sîg, 

în 

asocierea 

Comuna 

Sîg 

1.000.000  Finalizat PHARE 

2004 
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cu alte 5 

comune 

2. Sistemul zonal de colectare si management al 

deşeurilor menajere în zona Defileului 

Crişului Repede75 

Jud. 

Bihor 

Com. Bulz 

si alte 

localitati 

306.000 Finalizat PHARE 

CES 

4. Canalizare în localitatea Ciucea, judeţul Cluj 

 

Com. 

Ciucea 

Ciucea, 

Vanatori 

475.475 Finalizat PHARE 

2005-CES 

Fonduri prin Banca Mondială 

Nr. 

crt. 

Denumire proiect Benef

iciar 

Locaţie Valoare 

proiect 

Status Măsura 

1. ,,REPARAŢIE CAPITALĂ ŞCOALA 

TUSA I şi TUSA II” 

CL 

Sîg 

TUSA 64.000 USD 

 

Finalizat Banca Mondială/ 

Bugetul Local  

2. ,,REABILITARE ULIŢE ŞI DRUM 

COMUNAL ÎN COMUNA SÎG, 

JUDEŢUL SĂLAJ” 

CL 

Sîg 

FIZEŞ, 

MAL 

220.000 

USD 

Finalizat Programul de 

Dezvoltare 

Rurală, Proiect I- 

finanţat de Banca 

Mondială 

3. ,,REABILITARE ULIŢE ŞI DRUM DE 

ACCES ÎN COMUNA SÎG, JUDEŢUL 

SĂLAJ” 

CL 

Sîg 

SÎG, 

MAL 

 

110.000 

USD 

Finalizat 

2006 

Programul de 

Dezvoltare 

Rurală, Proiect II- 

finanţat de Banca 

Mondială 

4. ELECTRIFICAREA CĂTUNELOR 

,,DEALU CORBULUI” (comunitatea de 

slovaci) ŞI ,,DEALU MARE” 

CL 

Sîg 

TUSA 750.000 

RON 

Finalizat 

2005 
Împrumut de la 

Banca Mondială 

prin Electrica S.A. 

Fonduri FEADR 

Nr. 

crt. 

Denumire proiect Beneficiar Amplasament Valoare 

proiect 

Status Măs

ura 

1. PENSIUNE AGROTURISTICĂ 

S+P+M 

 

FRINKUJ 

TÜNDE-ÉVA 

 

Sat Stana, 

Comuna 

Almaşu 

100.000 

EUR 

În   imple-

mentare 

313 

2. Înfiinţarea microîntreprinderii 

de prestări servicii SC 

DEPOCOL PLAST SRL în 

comuna Cizer, Jud. Sălaj 

SC DEPOCOL 

PLAST SRL 

Com. Cizer, Sat. 

Pria 

77.677 EUR În imple- 

mentare 

312 

3. Modernizare prin 

achiziţionarea de noi maşini şi 

utilaje prin schema de ajutor 

de stat XS 13/123A/2008 

S.C. SAND NEL 

TRANS S.R.L. 

Sat Cizer, Com. 

Cizer 

190.886 LEI În imple-

mentare 

123 

4. Înfiinţare reţea publică de apă 

şi apă uzată (alimentare cu apă 

şi canalizare cu staţie de 

epurare) 

Comuna Fildu de 

Jos 

Sat Fildu de 

Mijloc-Sat Fildu 

de Sus 

2.494.908 

EUR 

Finalizat  322 

6. Înfiinţare centru de informare 

şi marketing turistic 

 

COMUNA 

NEGRENI 

 

COMUNA 

NEGRENI, sat 

Negreni 

818.710 LEI În impleme-

ntare 

313 

9. Construire pensiune turistică SC JAQY & ALY Com. Bulz, sat 1.522.400 În impleme 313 

                                                 
75 http://www.nordvest.ro/Document_Files/Lista%20proiectelor%20contractate%20pe%20Schema%20 

de%20Investitii%20pentru%20Proiecte%20Mici%20de%20Gestionare%20a%20Deseurilor_7nscbp.pdf 
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rurală în comuna Bulz, sat 

Remeţi, judeţul Bihor 

TOUR SRL Remeţi 

 

LEI ntare 

10. Exploataţie apicolă - 90 familii 

de albine, din localitatea 

Plesca, nr. 10, Comuna Cizer, 

Judetul Sălaj 

BĂLĂJEL 

SERGIU-DAN 

PFA 

Com. Cizer, sat 

Plesca, nr. 10, 

 

51 562 

LEI 

În impleme 

ntare 

112 

11. Instalare PF Tomos Camelia la 

ferma horticolă din comuna 

Ciucea,  Judetul Cluj 

TOMOS 

CAMELIA 

 

Com. Ciucea, sat 

Ciucea 

25.000 

EURO 

În impleme 

ntare 

112 

13. Cultivarea şi exploatarea florii 

de lavandă - George Rad 

RAD GEORGE 

CRISTIAN 

Com.Negreni, 

sat Bucea 

25.000 

EURO 

În impleme 

ntare 

112 

14. Preluare, dezvoltare şi 

extindere cultură flori în câmp  

RUSU IOANA 

SIMONA 

Com. Negreni, 

sat Bucea 

25.000 

EURO 

În impleme 

ntare 

112 

15. Centru de informare şi 

marketing turistic, Comuna 

Bulz, Jud.Bihor 

Comuna Bulz Com. Bulz, sat 

Bulz 

200.000 

EUR 

În impleme 

ntare 

313 

16. Pensiune turistică S+P+1E+M, 

amenajări exterioare incintă, 

realizare bazin colector 

vidanjabil , împrejmuire teren, 

amenajare acces şi 

branşamente SC Malina 

Turism SRL 

SC Malina Turism 

SRL 

Sat Ciucea, 

Com. Ciucea 

297.768 

EUR 

 

În impleme 

ntare 

313 

18. Exploataţie horticolă – 

instalarea tânărului fermier 

Barnutiu Lavinia 

Ioana II 

Comuna Ciucea, 

sat Vanatori 

25.000 

Euro 

În impleme 

ntare 

112 

Fonduri FEDR 

Nr. 

crt. 

Denumire proiect Benefi

ciar 

Amplasament Valoare 

proiect 

Status Măs

ura 

1. „Circuitul bisericilor de lemn 

din Transilvania de Nord - 

Judetul Sălaj76 

Jud. 

Sălaj 

Restaurarea bisericii din Fildu de  

Sus şi a altor şase biserici, precum şi 

reabilitarea drumurilor de acces, 

iluminat public şi ambiental 

4.819.351 

lei 

În 

implem

entare 

POR 

DMI 

5.1 

2. Reabilitare drum Ciucea - 

Crasna - Vîrşolt 

Jud. 

Sălaj 

Ciucea - Crasna - Vîrşolţ 85.628.384 

lei 

Finalizat POR 

DMI 21 

Fondul Român de Dezvoltare Sociala77. 

Domeniile principale pe care le vizează activitatea FRDS sunt: incluziunea socială 

(cu accent pe comunităţile de romi), dezvoltarea socio-economică (inclusiv prin 

crearea de noi locuri de muncă), egalitatea de şanse, combaterea sărăciei (mai ales în 

mediul rural) şi dezvoltarea comunitară. 

FRDS este un organism non-profit, autonom, care sprijină comunităţile şi grupurile 

dezavantajate promovând abordarea participativă, în care membrii comunităţilor 

                                                 
76 Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest – Lista proiecte finantare prin POR-REGIO in 

Transilvania de Nord, la 31 ian. 2012 (http://www.nord-vest.ro/Document_Files/Noutati-

POR/00001106/w1qp9_ contracte %20la%2030ian12.pdf) 
77Înfiintat prin Legea 129/1998, a contribuit la administrarea a 6 scheme de grant, adresate 

preponderent comunitatilor sarace si izolate, majoritatea din mediul rural, si a participat la 

implementarea efectiva a unor proiecte de interes national, sectorial si local 
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identifică problemele locale şi aleg pentru a fi sprijinită prin finanţare, pe aceea care 

este considerată prioritară.   

Nr. 

crt. 

Titlul proiectului Beneficiar Amplasa-

ment 

Valoare 

proiect 

Status 

1. ,,PIETRUIRE DUM DE PĂMÂNT DC 84 SÎG-SÎRBI-

MAL km: 0+000 – 2+300, JUDEŢUL SĂLAJ” 

CL Sîg SÎRBI 75.000 

USD 

Finalizat 

2001 

2. ,,REABILITARE DRUM PIETRUIT SJ 191 E, MAL km 

0+000 – 3+000” 

CL Sîg MAL 71.000 

USD 

Finalizat 

2001 

3. ,,REPARAŢIE CAPITALĂ CĂMIN CULTURAL FIZEŞ” CL Sîg FIZEŞ 29.480 

USD 

Finalizat 

2003 

4. ,,PIETRUIRE DRUM DE: DJ 191 D – CĂTUN ARSURĂ” CL Sîg TUSA, 

SÎRBI, MAL 

85.000 

USD 

Finalizat 

2005 

Guvernul României –  Programul "Modernizare şi reabilitare a 10 km de drumuri 

judeţene şi de interes local" 

Nr. 

crt. 

Denumire proiect Beneficiar Amplasament Valoare 

proiect 

Status 

1. Reabilitare drum judeţean DJ 191 

D Nuşfalău- Valcău-Sîg-Tusa78 

UAT 

Judeţul 

Sălaj 

Nuşfalău- 

Valcău-Sig-Tusa-lim. cu 

jud. Cluj 

25.787.021 

Lei 

În 

implementare 

2. Fundamentarea 

managementului sitului 

Natura 2000 ROSCI0062 

Defileul Crişului Repede 

Pădurea Craiului 

Centrul 

pentru 

Arii 

Protejate şi 

Dezvoltare 

Durabilă – 

Bihor 

Situl ROSCI0062 

Defileul Crişului 

Repede Pădurea 

Craiului, jud. Bihor 

466.812 

Euro 

În 

implementare 

Guvernul României – Program de Reabilitare a Infrastructurii Şcolare 

Nr. 

crt. 

Denumire proiect Beneficiar Amplasament Valoare 

proiect 

Status 

1. Construirea unei şcoli în localitatea Mal 

(comunitatea de rromi) 

CL Sîg MAL 100.000 

USD 

Finalizat 

2006 

2. Utilităţi pentru şcolile Sîg şi Mal CL Sîg SÎG, MAL 100.000 

USD 

In 

derulare 

3. Reabilitare unitate de învăţământ Şcoala de 

Arte şi Meserii Sîg - Campus Şcolar 

CL Sîg SÎG 20.000.000 

Lei 

Finalizat 

Guvernul României – Programul de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural 

instituit prin O.G. nr.7/2006 

Nr. 

crt. 

Denumire proiect Beneficiar Amplasament Valoarea 

proiectului 

-EURO- 

Status 

1. Sistem de canalizare menajeră şi staţii de epurare 

în comuna Sîg, judeţul Sălaj 

CL Sîg SÎG, TUSA ŞI 

SÎRBI 

1.100.000 Finalizat 

2. Construire bază sportivă Izvoarele Barcăului 

localitatea Tusa, comuna Sig 

CL Sîg TUSA 200.000 Finalizat 

                                                 
78 Consiliul Judeţean Sălaj (http://www.cjsj.ro/index.php/strategiiproiecte/proiecte-in-derulare/36-

reabilitare-drum-judetean-dj-191-d-nusfalu-valcau-sig-tusa-vanatori?format=pdf) 
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1. ELEMENTE COMPLEMENTARE PRIVIND PREZENTAREA 

TERITORIULUI 

Comunele componente ale Grupului de Acţiune Locală “Poarta Transilvaniei” 

dispun de o serie de reţele şi echipamente tehnico-edilitare caracterizate printr-un 

grad redus de acoperire. De asemenea, se înregistrează zone insuficient sau deloc 

echipate cu unele reţele tehnico-edilitare. 

Canalizare 

Evacuarea apelor uzate în gospodării se realizează în sistem necentralizat: fose 

septice construite impropiu , bazine vidanjabile etc. Aşadar, sistemul de canalizare 

este deficitar în cadrul teritoriului. 

Sistemul de canalizare pluvială se realizează prin şanţurile laterale ale drumurilor ce 

străbat localităţile, iar faptul că uliţele din comună nu dispun de canalizare, 

reprezintă o sursă de poluare şi degradare în zonele respective. 

Alimentare cu apă 

Infrastructura de alimentare cu apă este bine reprezentată. Totuşi, dat fiind ritmul 

relativ ridicat al dezvoltării teritoriale, în special de tip rezidenţial, este în 

permanenţă nevoie de extinderea acestei reţele. 

Localitate 

Denumire 

Almaşu Bulz Ciucea Cizer Fildu de 

Jos 

Negreni Sîg TOTAL 

Lungime totală a reţelei 

simple de distribuţie a apei 

potabile – km  

6,9 12 2,7 24 6,5 7,7 71 130.8 

 

 

Capacitatea instalaţiilor de 

producere a apei potabile – 

mc/zi 

1780 340 200 260 180 94 1570 4424 

 

 

Cantitatea de apă potabilă 

distribuită consumatorilor – 

mii mc 

300 44 50 83 34 33 225 769 

 

 

Cantitatea totală de apă 

potabilă distribuită 

consumatorilor casnic – mii 

mc 

275 44 45 81 34 29 215 723 

 

 

Tabel 21: Situaţia alimentării cu apă în Teritoriul “Poarta Transilvaniei”79 

Gospodărirea deşeurilor 

Majoritatea localităţilor componente din aria teritorială a GAL “Poarta 

Transilvaniei” nu beneficiază de existenţa unui spaţiu corespunzător amenajat 

pentru depozitarea deşeurilor. 

                                                 
79 Sursa: INS – Fişele localităţilor 
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În concluzie, situaţia actuală a serviciilor şi infrastructurii din teritoriul “Poarta 

Transilvaniei” afectează puternic calitatea vieţii din spaţiul rural şi constituie un 

impediment pentru dezvoltarea activităţilor economice.  

Actualmente, în cadrul teritoriului are loc colectarea neselecţionată a deşeurilor. Prin 

urmare, prioritizarea nevoilor şi identificarea unor măsuri de intervenţie sunt 

necesare în zonă. 

 

Conform informaţiilor prezentate, analiza diagnostic detealiază fiecare aspect prezent în 

teritoriu, fiind elaborată în conformitate cu cerinţele cuprinse în modelul Planului de 

dezvoltare Locală, Partea I Prezentarea teritoriului, iar analiza SWOT este în concordanţă cu 

analiza diagnosticm fiind elaborată în conformitate cu cerinţele cuprinse în modelul Planului 

de dezvoltare Locală, Partea II Analiza SWOT. Prin urmare, se respectă criteriul de selecţie 

SCS 3.1.1. 
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PARTEA II. ANALIZA SWOT 

În urma elaborării analizei diagnostic a teritoriului, pornind de la informaţiile 

obţinute, au fost identificate principalele puncte tari/slabe (interne teritoriului) şi 

oportunităţi/riscuri (externe teritoriului) pentru fiecare categorie. 

Pentru fiecare element analizat din prezentarea teritoriului: prezentarea geografică şi 

fizică, localizarea teritoriului, populaţie – demografie, patrimoniu de mediu, 

patrimoniu arhitectural şi cultural, economia locală, repartizarea populaţiei active, 

agricultura, industrie – IMM – microîntreprinderi, comerţ şi sectorul de servicii, 

servicii pentru populaţie şi infrastructuri medico-sociale, activităţi sociale şi instituţii 

locale, politicile de dezvoltare locală întreprinse în teritoriu, precum şi pentru alte 

elemente identificate de către parteneriat în teritoriul “Poarta Transilvaniei”, a fost 

efectuată analiza SWOT astfel: 

TERITORIUL 

(caracteristici geografice – izolare – deservire – infrastructuri) 

(centre de interes –patrimoniu –cultură – mediu înconjurător) 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

□ Relief variat, în mare parte sălbatic, 

propice pentru încurajarea turismului; 

□ Mare parte din teritoriul “Poarta 

Transilvaniei” este situat în zona 

defavorizată, ceea ce atrage finanţări 

suplimentare prin FEADR; 

□ Aşezarea geografică, în Regiunea de 

Nord-Vest a României, la interferenţa a 

trei judeţe Sălaj, Cluj  şi Bihor, alături de 

reţeaua densă de căi de comunicaţie 

(feroviare şi rutiere) conferă teritoriului o 

vizibilitate şi accesibilitate foarte bună. 

□ Prezenţa în apropiere a unor poli de 

atracţie urbană: Cluj-Napoca, Oradea, 

Zalău cu impact pozitiv asupra 

schimburilor comunităţii locale cu 

exteriorul (mărfuri, educaţie, locuri de 

muncă, etc.) dar şi acces turistic; 

□ Aeroporturile internaţionale Oradea şi 

Cluj-Napoca la aprox. 1h - 1 ½ h; 

□ Rezervă de teren pentru amenajări 

ulterioare; 

□ Amenajarea hidrografică 

□ Relief în majoritate deluros impropriu în 

exploataţii agricole, acces dificil în lipsa 

unor drumuri în punctele pitoreşti ale 

teritoriului. 

□ Infrastructura rutieră judeţeană 

(drumuri judeţene) şi cea rurală (drumuri 

comunale) neadecvată creşterii economice 

şi dezvoltării rurale. 

□ Reţea de canalizare inexistentă. 

□ Reţea de gaze naturale inexistentă. 

□ Lipsa de preocupare a cetăţenilor şi a 

autorităţilor locale de conservare a 

mediului. 

□ Colectarea neselecţionată a deşeurilor  

□ Educaţia precară a locuitorilor 

teritoriului şi turiştilor cu privire la 

protejarea mediului; 

□ Practici agricole sau ne-agricole 

neconforme; 

□ Există unele zone unde deversarea 

apelor menajere se realizează în cursurile 

de apă; 

□ Eroziuni frecvente şi deteriorări ale 
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corespunzătoare, efecte reduse ale 

viiturilor şi inundaţiilor. 

□ Existenţa reţelei de distribuţie a energiei 

electrice. 

□ Existenţa pe teritoriu a lacurilor 

artificiale de la Bulz şi Leşu, a peşterilor 

din Bulz precum şi a zonelor muntoase 

cu posibilităţi de practicare a sporturilor 

de iarnă; 

□ Patrimoniu cultural construit extrem de 

bogat şi diversificat: arhitectură specifică, 

biserici reformate,  situri arheologice etc. 

□ Habitat rural bine conservat;  

□ Vegetaţie forestieră abundentă, 

implicând de asemenea resurse 

substanţiale accesorii pădurii (cinegetice 

şi ale florei); 

□ Resurse naturale: reţea hidrografică 

bogată, minereuri neferoase (piatră de 

construcţie); 

□ Faună bogată şi diversificată; 

□ Ecosistemeterestre şi acvatice alcătuite 

dintr-o mare diversitate de specii cu 

număr semnificativ de indivizi, ceea ce 

reflectă starea de sănătate a mediului. 

suprafeţelor agricole – alunecări de teren; 

□ Nu este promovat patrimoniul de 

mediu; 

□ Interesul scăzut al tinerilor de a se 

implica în activităţi culturale; 

□ Tradiţii pe cale de dispariţie  

□ Şcoala nu se mai implică în 

promovareaactivităţilor meşteşugăreşti; 

□ Dezinteresul cetăţenilor de a-şi cunoaşte 

şipromova propriile obiceiuri, valori şi 

monumente culturale; 

□ Lipsa de mediatizare a evenimentelor 

culturale atunci când se organizează la 

nivel local şi slaba valorificare a 

monumentelor istorice din teritoriu; 

□ Interesul pentru tradiţiile şi obiceiurile 

satulor a scăzut. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

□ Construirea Autostrăziii Braşov-Borş. 

Prin finalizarea autostrăzii va fi degrevat o 

mare parte a traficului care se desfăşoară 

actualmente pe E60, care străbate centrul 

teritoriului; 

□ Posibilitatea accesării unor programe de 

finanţare comunitară pentru sprijinirea 

infrastructurii în mediul rural. 

□ Programe guvernamentale pentru 

încurajarea iniţiativelor locale. 

□ Crearea unei infrastructuri de acces în 

zonele forestiere 

□ Extinderea reţelei de gospodării 

autorizate pentru practicarea 

agroturismului; 

□ Existenţenţa a patru situri incluse în 

reţeaua ecologică „Natura 2000” oferă 

□ Neutilizarea de către teritoriu a 

resurselor financiare disponibile prin 

programe de Uniunea Europeană. 

□ Interes redus al investitorilor pentru 

demararea de afaceri în teritoriu , datorită 

infrastructurii fizice şi sociale neadecvate 

raportate la potenţialul comunei. 

□ Reacţia redusă a mediului local la 

provocările actuale, conducând la 

scăderea  competitivităţii comunei, în 

favoarea altor localităţi considerate mai 

interesante de turişti. 

□ Lipsa unor programe curente de 

dezvoltare a turismului rural şi implicit 

nealocarea de fonduri pentru 

infrastructura locală. 

□ Exploatarea uneori interzisă a 
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teritoriului posibilitatea protejării unor 

specii, dar şi de regenerare a diversităţii 

specifice de odinioară, reprezentative 

faunei, florei şi peisajului ardelenesc; 

□ Punerea în valoare a patrimoniului 

istoric; 

□ Disponibilitatea de a incheia relaţii de 

parteneriat a autorităţilor locale cu 

investitori; 

□ Extinderea reţelei de pensiuni şi unităţi 

de cazare; 

□ Posibilitatea practicării unor activităţi 

sportive cu caracter turistic , pescuit, 

vânătoare; 

□ Extinderea colaborării şi implicarea 

organizaţiilor neguvernamentale şi a 

şcolilor în programe comune de educaţie 

ecologică. 

□ Legislaţie în domeniul protecţiei 

mediului şia zonelor care fac parte din 

reţeaua Natura 2000; 

□ Finanţări europene în domeniul 

protecţiei mediului; 

□ Programe de responsabilitate socială la 

nivelul marilor companii care finanţează 

proiecte de educaţie ecologică, plantări, 

ecologizări; 

□ Ariile protejate mai sus amintite 

reprezintăun potenţial turistic pentru 

teritoriul GAL, date de belvederile şi de 

speciile protejate(de ex. stejarul pufos, 

acvila ţipătoaremică) existente, dar şi 

obligaţii pentruconservarea habitatelor. 

□ Programele de finanţare ale UE pentru 

reabilitarea patrimoniului cultural naţional 

□ Festivaluri şi programe locale sau 

naţionale care promovează cultura şi 

tradiţiile  

resurselor forestiere; 

□ Mentalitatea indiferentă faţă de 

protecţia mediului; 

□ Degradarea obiectivelor de patrimoniu 

datorită lipsei de fonduri pentru 

păstrareaşi/sau renovarea lor; 

□ Dispariţia meşteşugurilor şi 

breslelortradiţionale, care au fost un punct 

forte alregiunii; 

□ Localnicii nu conştientizează faptul că 

produsele tradiţionale şi arhitectura 

ţărănească autentică sunt cele care atrag 

turiştii şi au tendinţa de a urbaniza 

comunităţile. 
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POPULAŢIA 

(demografie – populaţia activă – îmbătrânire – nivel de instruire – cunoştinţe şi 

competenţe specifice teritoriului) 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

□ Nivel bun de calificare în anumite 

domenii, exploatări şi culturi forestiere, 

producerea de energie electrică, construcţii. 

□ Populaţia din teritoriu are ca ocupaţii 

principale: creşterea animalelor, 

pomicultura, apicultură, , legumicultură 

(mai degrabă pe terenurile din jurul 

gospodăriilor); 

□ Forţă de muncă disponibilă (rezultată 

din disponibilizările din industrie şi 

prestări servicii; 

□ Populatie activă în special în sectoarele 

de servicii şi comercial; 

□ Numar mare de persoane angajate in 

sectorul serviciilor (48% din 

totalulpopulatiei active din teritoriu, 

conform surselor INS); 

□ Existenta iniţiativei economice la nivel 

local; 

 

□ Nivel redus de competenţe în rândul 

populaţiei; 

□ Lipsa politicilor de atragere și 

menţinere a tinerilor în zonă; 

□ Îmbătrânirea populaţiei – spor natural 

negativ, migrarea tinerilor spre alte 

locuri. 

□ Adaptarea lentă a populaţiei rurale la 

schimbările actuale, nivelul relativ redus 

al pregătirii şcolare şi civice, respectiv 

profesional a multor cetăţeni. 

□ Nivel scăzut al învăţării continue, 

structuri organizaţionale insuficiente 

pentru educaţia adulţilor 

□ Dificultăţi de stabilizare a tineretului 

superior calificat în economia comunei. 

□ Număr redus de locuri de muncă 

□ Număr redus al populaţiei ocupate 

□ Şcoala nu pregăteşte elevii pentru 

meserii cerute de piaţă; 

□ Procent mare de persoane necalificate; 

□ Lipsa serviciilor de consultanţă; 

□ Lipsa spaţiilor educaţionale; 

□ Ocupaţiile tradiţionale în declin 

(tinerii nu se mai specializează în aceste 

meserii); 

□ Participare sociala redusa; 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

□ Posibilitatea accesării unor programe de 

finanţare guvernamentală pentru 

reconversie profesională şi cererea de noi 

locuri de muncă; 

□ Existenţa unor exemple de succes în 

cvarii domenii de activitate a unor 

localnici; 

□ Posibilitatea accesării unor programe de 

finanţare guvernamentală pentru 

reconversie profesională şi cererea de noi 

□ Accentuarea fenomenului sărăciei şi 

marginalizării sociale; 

□ Scăderea gradului de instruire a 

populaţiei tinere; 

□ Estomparea tradiţiilor locale, creşterea 

şomajului în rândul tinerilor; 

□ Creşterea ponderii muncii la negru , cu 

efecte negative asupra pieţei muncii, 

economiei locale şi asistenţei sociale în 

perspectivă; 
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locuri de muncă; 

□ Grad redus de ocupare profesională, 

deci potenţial important al forţei de muncă 

la salarii competitive în plan regional; 

□ Facilitatea accesului la informaţii prin 

posibilităţile de organizare în zonă a unor 

cursuri de formare profesională, informare 

şi difuzare de cunostinte; 

□ Posibilitatea de crestere a numărului de 

locuri de muncă (şi implicit a populaţiei 

active) prin facilitatea accesului la finantare 

a microintreprinderilor; 

□ Promovarea, prin finanţări 

nerambursabile, a integrării tinerilor în viaţa 

rurală; 

□ Posibilitati de accesare a unor acţiuni şi 

programe ale organizaţiilor naţionale sau 

internaţionale în favoarea minorităţilor 

rrome; 

□ Stimularea revenirii în ţară a 

persoanelor plecate în străinătate, odată cu 

dezvoltarea zonei; 

□ Riscul excluderii sociale a locuitorilor 

din zona din cauza nivelului redus de 

educatie al acestora si a gradului ridicat de 

analfabetizare; 

□ Riscul apariei bolilor nutritionale pe 

fondul saraciei si a consumului de alcool; 

□ Tendinta de imbatranire a populatiei 

din cauza migrarii fortei de munca tinere 

in strainanate; 

□ Accentuarea migrării populatiei la 

oraşe, în special, din cauza lipsei 

serviciilor. 

 

 

ACTIVITĂŢI ECONOMICE 

(primar – secundar terţiar – servicii – turism) 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

□ Aşezare în imediata apropiere a 

Parcului Natural  Apuseni, din Munţii 

Apuseni 

□ Centre de informare turistică în Bulz, 

Negreni; 

□ Resurse pentru producerea energiei 

alternative; 

□ Manifestări publice recunoscute la nivel 

naţional şi internaţional 

□ Tradiţie  în domeniul agricol; 

□ Sol propice dezvoltării ecologice, fară 

contaminări chimice majore; 

□ Suprafeţe mari de păşuni şi fâneţe 

naturale; 

□ Condiţii pedoclimatice favorabile pentru 

pomicultură şi cultivarea cartofului; 

□ Tradiţie în creşterea animalelor, 

□ Absenţa grupurilor de producători; 

□ Număr redus de asociaţii, parteneriate 

funcţionaleîn domeniul agricol; 

□ Lipsa produselor tradiţionale; 

□ Număr redus de producători ecologici; 

□ Număr redus al fermelor agro-turistice 

autorizate; 

□ Mecanizare agricolă- foarte scăzută 

□ Lipsa unor produse turistice coerente, 

□ Lipsa personalului calificat în turism – 

manageri, ghizi, 

□ Promovare slabă a produselor turistice 

existente. 

□ Inexistenta unei strategii de promovare 

a turismului; 
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pomicultură şi cultivarea cartofului; 

□ Potenţial diversificat şi propice 

dezvoltării agroturismului; 

□ Habitate care conservă înca tehnologia şi 

comportamentul de muncă tradiţional; 

□ Potenţial turistic deosebit  datorită  

prezentei pe teritoriu a mai multor 

obiective naturale şi artificiale turistice, 

peşteri, acumulări hidro, tradiţii locale; 

□ Există posibilităţi de cazare, motiv care 

angrenează practicarea de turism montan 

pe diferite trasee din Munţii Apuseni. 

□ suprafaţă de teren mare în proprietatea 

prea multor agricultori care se apropie 

sau au trecut de vârstapensionării, în 

special în cadrul exploataţiilor mai 

mici; 

□ Cea mai mare parte din suprafaţa 

agricolă si din efectivul total de 

animale se află în exploataţii de 

subzistenţă; 

□ Terenurile deţinute de fermieri nu pot 

fi angajate ca garanţii pentru băncile 

comerciale, limitându-se astfel accesul 

la credite; 

□ Mare parte din teritoriu este situat în 

“Zonă defavorizată” , ceea ce limitează 

practicarea agriculturii perfomante 

înspre câteva segmente; 

□ Nivel scăzut de utilizare a energiei din 

surse regenerabile; 

□ Relief în majoritate deluros, pretabil 

doar pentru anumite ramuri ale 

agriculturii; 

□ Potenţialul turistic este în proporţie 

covârşitoare nevalorificat datorită:  

□ Lipsa tradiţiei, inerţia de inovare şi 

diversificare a economiei rurale; 

□ Lipsa unor mărci, branduri locale şi a 

produselor turistice proprii; 

□ Lipsa agenţiilor de turism şi de 

activităţi promoţionale. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

□ Creare de asociaţii, parteneriate, 

grupurilor de producători în domeniul 

agricol; 

□ Îmbunătăţirea managementului 

exploataţiilor agricole prin reînnoirea 

generaţiei şefilor acestora 

□ Practicarea agriculturii ecologice; 

□ Posibilitatea producerii unor produse 

□ Neaccesarea fondurilor europene 

pentru agricultură şi dezvoltare rurală 

FEADR; 

□ Sistemul exploataţiilor agricole 

fărâmiţate, de dimensiuni mici (cca 2 ha), 

insuficient dotate cu tehnologie modernă, 

pune în pericol capacitatea de a regenera 
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ecologice, tradiţionale; 

□ Practicarea unui turism integrat, cu 

pachete turistice variate; 

□ Realizarea unor programe de pregătire 

pentru practicanţii de agro-turism; 

□ Realizarea unor produse turistice 

diversificate; 

□ Realizarea şi promovarea unor 

evenimente locale; 

□ Adoptarea unor măsuri eficiente de 

promovare; 

□ Posibilitatea organizarii unui circuit al 

bisericilor reformate şi bisericilor din lemn; 

□ Recunoaşterea unor localităţi din cadrul 

teritoriului ca staţiuni turistice (ex. Bulz, 

Sîg); 

□ Valorificarea mediului natural nepoluat, 

a habitatului rural bine conservat, în 

activităţi economice inovative, ecologice şi 

de nişă; 

□ Exploatarea şi prelucrarea lemnului, 

creşterea animalelor în special bovine şi 

ovine. 

□ Relieful teritoriului împreună cu 

climatul temperat oferă condiţii propice 

culturilor de viţă de vie, pomi fructiferi dar 

şi suprafeţe întinse destinate păşunatului. 

□ Existenţa unei comunităţi de afaceri 

locale în fază incipientă reprezentată prin 

câteva societăţi comerciale. 

□ Existenţa centralelor de producere a 

energie electrice (Loc. Remeţi, Com. Bulz) 

cu posibilităţi de extindere a domeniului 

de energie eoliană. 

□ Crearea de asociaţii ale crescătorilor de 

animale, organisme ce vor avea în viitor ca 

principală activitate modernizarea 

zootehniei locale. 

□ Reconversia unor capacităţi economice 

în special cele agricole spre arii de 

productivitate adaptate condiţiilor locale. 

□ Existenţa unor spaţii şi terenuri 

disponibile pentru dezvoltări 

antreprenoriale. 

şi diversifica mediul economic rural. 

□ Extinderea fenomenelor de eroziune a 

solului, cu posibile consecinţe grave pe 

termen lung . 

□ Poluarea care poate scăpa de sub 

control în special datorită flacoanelor PET 

şi a depozitării în locuri neamenajate a 

diferitelor deşeuri (rumeguş şi materiale 

provenite din demolări). 

□ Exploatarea uneori  necontrolată a 

resurselor pădurii, aceasta putând 

influenţa în viitor potenţialul economic al 

comunei. 

□ Resurse financiare la nivel local 

insuficiente pentru promovarea unor 

investiţii . 

□ Infrastructură necorespunzătoare, 

absentă canalizări, stare improprie a 

drumurilor comunale şi vicinale. 

□ Echipamente şi tehnologii vechi. 

□ Calitatea solului-producţii mici 

□ Lipsa de receptivitate şi flexibilitate a  

populaţiei  locale la cerinţele pieţei 

fenomen ce determină decalaje economice 

greu de recuperat. 

□ Izolarea unor cătune (Com. Bulz) din 

punct de vedere al accesului la 

infrastructură duce la depopularea zonei 

şi la declin economic. 

□ Producerea ponderii populaţiei active 

fapt ce angrenează pierderi economice 

substanţiale. 



FEBRUARIE 2015 PLAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

 

108 ANALIZA SWOT | GAL “POARTA TRANSILVANIEI” 

 

□ Existenţa de resurse locale puţin sau 

necorespunzător valorificate în prezent, 

produse accesorii pădurii. 

□ Disponibilitatea de a încheia relatii de 

parteneriat a autorităţilor locale cu 

investitori locali sau străini. 

□ Dezvoltarea prin susţinerea 

producătorilor locali a activităţilor agro-

zootehnice pentru producerea de alimente 

şi produse ecologice. 
 

ORGANIZAREA SOCIALA ŞI INSTITUTIONALĂ 

(activităţi asociative – ONG – organizare instituţională) 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

□ Existenţa unor unităţi de învătământ 

primar, gimnazial (toate comunele) şi liceal 

(Sîg) în teritoriu; 

□ Liceul comunei Sîg asigură o 

polarizare educaţională microregională; 

□ Experienţa autorităţilor locale, în 

derularea unor proiecte cu  finanţare 

nerambursabilă:  FEADR, SAPARD, FRDS. 

□ Deschiderea instituţiilor publice din 

teritoriu la relaţii de parteneriat. 

□ Existenţa sărbătorilor cu specific local 

(zilele comunelor, festivaluri folclorice, 

târguri (ex: Târgul “Tradiţiilor de Toamnă” 

de la Negreni)) 

□ Păstrărea tradiţiilor şi obiceiurilor 

străvechi (obiceiuri legate de naştere, de 

căsătorie, obiceiuri funerare, obiceiuri 

legate de sărbătorile de iarnă şi de 

sărbătorile pascale); 

□ Căminele culturale oferă localnicilor, 

şi nu numai, condiţii optime pentru 

susţinerea unor spectacole oferite de artişti 

amatori sau profesionişti; 

□ Existenta în aproape fiecare comuna a 

unui dispensar în care îşi desfăşoară 

activitatea un medic de familie sau chiar 

un medic specialist; 

□ Număr redus de ONG-uri active; 

□ Nivel redus de implicare a institutiilor 

locale în activitatile sociale ale zonei din 

lipsa fondurilor; 

□ Inexistenţa căminelor de batrani şi a 

centrelor de copii în zonă; 

□ Parcurile, spaţiile de joacă pentru copii, 

pistele de biciclete etc. sunt aproape 

inexistente în zona; 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
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□ Fondurile nerambursabile destinate 

ONG-urilor; 

□ Fonduri nerambursabile care sprijină 

cooperarea între diverse entităţi; 

□ Valorificarea tradiţiilor şi obiceiurilor 

din zonă prin accesarea de programe cu 

finanţare europeană sau de la bugetul de 

stat; 

□ Accesarea de finanţări nerambursabile 

pentru reabilitarea institutiilor publice 

locale: şcoli, dispensare comunale; 

□ Pierderea în timp a tradiţiilor şi 

obiceiurilor locale; 

□ Dificultăţi întâmpinate în accesarea 

fondurilor neramburabile datorită lipsei 

cunoştinţelor în domeniu; 

Dupa cum se poate observa, analiza SWOT detaliază fiecare aspect prezentat în 

teritoriu fiind realizată, aşadar, în conformitate cu analiza diagnostic. Prin urmare, 

toate elementele care se regăsesc în Partea I: Prezentarea teritoriului-Analiza 

diagnostic, sunt analizate în cadrul matricei SWOT şi permit, astfel, identificarea 

corectă a punctelor tari şi slabe, a oportunităţilor şi a ameninţărilor în ceea ce 

priveşte: 

□ descriere geografică si fizică, 

□ localizarea teritoriului, 

□ populaţie – demografie, 

□ patrimoniu de mediu, 

□ patrimoniu arhitectural şi cultural, 

□ economia locală, 

□ repartizarea populaţiei active, 

□ agricultura, 

□ industrie – IMM – micro-întreprinderi, 

□ comerţşi sectorul de servicii, 

□ servicii pentru populaţie şi infrastructuri medico-sociale, 

□ activităţi sociale şi instituţii locale, politicile de dezvoltare locală întreprinse în 

teritoriu. 

Analizele diagnostic şi SWOT realizate pentru teritoriul “Poarta Transilvaniei” 

demonstrează conformitatea Planului de Dezvoltare Locala cu cerintele Ghidului 

Solicitantului înceea ce priveşte criteriului de selecţie SCS 3.1.1 „Evaluarea situaţiei iniţiale 

şi analiza nevoilor şia potenţialului zonei (diagnostic şi analiza SWOT)”. Prin urmare, 

criteriul de selecţie SCS3.1.1 este respectat. 
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PARTEA III. PRIORITĂŢI 

Teritoriul “Poarta Transilvaniei” constituie un spaţiu exclusiv rural în care se 

desfăşoară activităţi proprii sectoarelor primare – agricultura şi creşterea animalelor 

– şi care este, totodată, suport pentru alte activităţi şi servicii.  

Teritoriul “Poarta Transilvaniei” încorporează importante aspecte legate de 

patrimoniul natural, peisagistic şi cultural, contribuind, în mare masură, la creşterea 

uniformă a culturii rurale tradiţionale. 

Prin consultarea partenerilor din teritoriul “Poarta Transilvaniei” şi în urma analizei 

diagnostic şi a analizei SWOT s-au elaborat trei scenarii de dezvoltare posibile ale 

zonei, astfel: 

1. Scenariul dezvoltării inerţiale 

Scenariul dezvoltării inerţiale este acela în care sunt preluate şi continuate tendinţele 

din ultimii ani.  

Economia teritoriului “Poarta Transilvaniei” se bazează în principal pe activităţile 

agricole de cultivare a terenurilor şi creştere a animalelor, ocupaţia principală a 

populaţiei este agricultura. 

În cadrul acestui scenariu dezvoltarea zonei s-ar baza doar pe dezvoltarea şi 

diversificarea sectorului agricol pentru creşterea competitivităţii sectorului şi a 

produselor obţinute şi pentru încadrarea şomerilor în câmpul muncii creat în sector 

prin creşterea numărului de exploataţii agricole şi dezvoltarea capacităţilor acestora. 

2. Scenariul dezvoltării alternative 

Scenariul dezvoltării alternative presupune axarea pe activităţi care nu sunt conexate 

cu sectorul agricol şi anume dezvoltarea sectorului industrial non-agricol şi a celui a 

serviciilor şi comerţului.  

Dezvoltarea acestui sector ar presupune susţinerea activităţilor extractive de pe 

teritoriul “Poarta Transilvaniei” (agregate de râu, calcar), a industriei prelucrătoare 

(prelucrarea lemnului), dar mai ales a sectorului servicii (coafor, cizmărie, servicii 

stomatologice, servicii sanitar-veterinare) şi a comerţului. 

3. Scenariul dezvoltării compuse 

Scenariul dezvoltării compuse presupune combinarea celor două scenarii prezentate 

mai sus şi anume cel al dezvoltării inerţiale şi cel al dezvoltării alternative.  

Dezvoltarea teritoriului “Poarta Transilvaniei” se va baza atât pe dezvoltarea 

sectorului agricol prin sprijinirea fermelor de semi-subzistenţă dar şi prin susţinerea 

investiţiilor în creşterea animalelor, cultura de câmp, albinărit, legumicultură în 

câmp sau spaţii protejate, plante şi arbuşti ornamentali în câmp sau spaţii protejate, 

dar mai ales prin susţinerea activităţilor inovative: cultivarea arbuştilor cu ciclu 
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scurt de viaţă şi regenerare pe cale vegetativă, cultivarea plantelor tehnice şi a celor 

medicinale.  

Sectorul agricol va fi susţinut de dezvoltarea industriei agroalimentare prin 

dezvoltarea unor proiecte legate de prelucrarea produselor agricole, iar industria 

prelucrătoare va fi susţinută prin investiţii în prelucrarea lemnului.  

Sectorul servicii va fi susţinut prin investiţii ale micilor întreprinzători din teritoriu 

care vor duce la diversificarea economiei. De asemenea, din scenariul dezvoltării 

compuse nu poate lipsi sectorul turism care va fi susţinut atât prin activităţi de 

promovare a teritoriului ca zonă turistică, dar mai ales prin sprijinirea investiţiilor în 

structuri de cazare, care de ce nu ar putea să combine atât activitatea agricolă a 

fermelor de semi-subzistenţă cu activităţile de cazare a turiştilor.  

Potenţialul natural al zonei precum şi cel istoric şi cultural este insuficient exploatat, 

iar turismul ar putea deveni motorul de dezvoltare al zonei, un sector care ar putea 

îngloba, asa cum precizam şi mai sus şi activităţile agricole, dar care va aduce 

beneficii economice zonei prin creşterea numărului de turişti care pe lângă serviciile 

turistice vor căuta şi alte tipuri de servicii, dar mai ales vor ajuta la dezvoltarea 

comerţului în zonă.  

Un alt aspect important legat de dezvoltarea turismului este dezvoltarea 

meşteşugurilor şi artizanatului ca şi activităţi complementare. De asemenea, foarte 

important este domeniul protecţiei mediului pentru că dezvoltarea durabilă a unui 

teritoriu nu poate să facă abstracţie de protejarea mediului. Activităţile de protecţie a 

mediului se vor regăsi în cadrul acestui scenariu în toate activităţile care vor duce la 

dezvoltarea teritoriului “Poarta Transilvaniei”. 

Din toate cele trei scenarii descrise mai sus considerăm că cel mai potrivit este cel al 

dezvoltării compuse care include atât dezvoltarea sectorului agricol şi a celui 

forestier, dar şi a a sectoarelor non-agricole (industrie, servicii, comerţ) şi care este 

completat de beneficiile pe care ar putea să le aducă teritoriului dezvoltarea 

turismului. 

Pentru valorificarea tuturor punctelor forte specifice teritoriului “Poarta 

Transilvaniei”, şi implicit pentru o dezvoltare echilibrată a acestui teritoriu, prin 

analizele diagnostic şi SWOT şi, de asemenea, în urma unor consultări ale tuturor 

partenerilor grupului (publici, privaţi, ONG), au fost stabilite patru priorităţi, ca şi 

puncte cheie ale teritoriului şi drept urmare - axul în jurul căruia se vor centra toate 

acţiunile viitoare ale grupului: 

1. DEZVOLTAREA ECONOMICĂ A TERITORIULUI PRIN CREŞTEREA 

COMPETITIVITĂŢII SECTOARELOR AGRICOL ŞI FORESTIER 

2. ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR ÎN VEDEREA 

DEZVOLTĂRII DURABILE A TERITORIULUI “POARTA TRANSILVANIEI” 
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3. ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII VIEŢII ÎN MEDIUL RURAL ŞI 

PROMOVAREA DIVERSIFICĂRII ACTIVITĂŢILOR ECONOMICE  

4. STIMULAREA ACŢIUNILOR DE COOPERARE 

Priorităţile teritoriului “Poarta Transilvaniei” au fost stabilite de către parteneri 

împreună cu ceilalţi actori cheie din teritoriu şi reflectă analizele diagnostic şi SWOT, 

după cum reiese de mai jos din prezentarea obiectivelor operaţionale necesare 

implementării planului de dezvoltare locală: 

OBIECTIVUL 1. Îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii sectorului agricol prin 

promovarea instalării tinerilor fermieri 

□ obiectiv în concordanţă cu prioritatea 1şi 2; 

□ obiectiv în concordanţă cu obiectivele măsurilor 121 şi 112 – PNDR; 

OBIECTIVUL 2. Creşterea competitivităţii întreprinderilor de procesare agro-

alimentare şi forestiere prin sprijinirea formării grupurilor de producători, 

asociaţii, parteneriate etc 

□ obiectiv în concordanţă cu priorităţile 1 şi 2; 

□ obiectiv în concordanţă cu obiectivul măsurii 111 și 121– PNDR; 

OBIECTIVUL 3. Îmbunătăţirea competitivităţii sectorului agricol de 

semisubzistenţă prin ameliorarea gestionării durabile de către fermieri a 

exploataţiilor lor, având ca rezultat creşterea performanţei acestora 

□ obiectiv în concordanţă cu priorităţile 1 și 2; 

□ obiectiv în concordanţă cu obiectivele măsurii 143, 121, 141, 112, și cu 

submăsura 125 a – PNDR; 

OBIECTIVUL 4. Dezvoltarea activităţilor turistice în teritoriul “Poarta 

Transilvaniei” care să contribuie la creşterea numărului de locuri de muncă şi a 

veniturilor alternative, precum şi la creşterea atractivităţii spaţiului rural 

□ obiectiv în concordanţă cu priorităţile 2 şi 3; 

□ obiectiv în concordanţăcu obiectivul masurii 313 – PNDR; 

OBIECTIVUL 5. Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol, silvic şi alimentar, 

utilizarea durabilă a terenurilor agricole şi protectia mediului, prin acţiuni de 

formare, informare şi difuzare de cunoştinte inovative adresate persoanelor adulte 

care activează în sectoarele menţionate 

□ obiectiv în concordanţă cu priorităţile 1, 2 şi 3; 

□ obiectiv în concordanţă cu obiectivul măsurii 111 – PNDR; 

OBIECTIVUL 6. Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru populaţie, asigurarea 

accesului la serviciile de bază şi protejarea moştenirii culturale şi naturale din 

spaţiul rural în vederea realizării unei dezvoltări durabile. 

□ obiectiv în concordanţă cu priorităţile 2 şi 3; 
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□ obiectiv în concordanţă cu obiectivul măsurii 322 – PNDR; 

OBIECTIVUL 7. Dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea 

activităţilor non-agricole, în scopul creşterii numărului de locuri de muncă şi a 

veniturilor adiţionale. 

□ obiectiv în concordanţă cu prioritatea 2 şi 3; 

□ obiectiv în concordanţă cu obiectivul măsurii 312 şi 313– PNDR; 

OBIECTIVUL 8. Participarea grupului de acţiune locală la proiecte de cooperare 

□ obiectiv în concordanţă cu prioritatile 1, 2, 3 şi 4; 

□ obiectiv în concordanţă cu obiectivul măsurii 421 – PNDR; 

Aşadar, obiectivele operaţionale necesare implementării Planului de Dezvoltare 

Locală au fost alese în concordanţă cu priorităţile stabilite anterior, au o relaţie 

sinergică şi complementară cu acestea şi reflectă, totodată, analizele diagnostic şi 

SWOT ale teritoriului “Poarta Transilvaniei”. 

Prin urmare, obiectivele stabilite în cadrul teritoriului “Poarta Transilvaniei” dovedesc 

conformitatea cu cerinţele Ministerului în ceea ce priveşte criteriul de selecţie SCS 3.1.2. 

Prin urmare, acest criteriu de selecţie este respectat. 

De asemenea, important de menţionat este şi faptul că priorităţile stabilite şi 

prezentate în cadrul acestui capitol sunt în concordanţă cu acţiunile pe care se 

fundamentează Planul de Dezvoltare Locală “Poarta Transilvaniei”, acţiuni 

prezentate în detaliu, în capitolul de măsuri. Aşadar, în continuare, în capitolul 

următor, prin descrierea acţiunilor alese, se va demonstra conformitatea planului de 

dezvoltare locală cu cerinţele Ministerului în ceea ce priveşte criteriul de selecţie SCS 

3.1.3 „Acţiuni pentru atingerea obiectivelor”. 

În ceea ce priveşte principalele instrumente utilizate pentru stabilirea priorităţilor s-

au realizat analize diagnostic, analizele datelor cantitative şi a informaţiilor calitative 

şi s-au utilizat matricile SWOT ale mediului rural (teritoriu, populaţie, activităţi 

economice şi organizare socială şi instituţională - aşa cum au fost ele prezentate în 

capitolele anterioare). 

Sursele de informaţii utilizate pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Locală au 

fost ample, combinându-se atât sursele statistice cu caracter cantitativ cât şi 

informaţii calitative, studii specifice care au adus o importantă valoare adaugată 

diagnosticului prin oferirea unei viziuni mai profunde asupra mediului rural. 

Echipa care a contribuit la realizarea Planului de Dezvoltare Locală a consultat de 

asemenea strategiile de dezvoltare locale şi judeţene existente şi a făcut sugestii 

conducerii parteneriatului GAL “Poarta Transilvaniei” de a încorpora în Planul de 

Dezvoltare Locală cele mai reprezentative informaţii ale zonei supuse analizei, pentu 

a obţine un plan de cea mai bună calitate. 
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În vederea identificării tuturor aspectelor semnificative care trebuie luate în calcul în 

elaborarea strategiei s-au format grupuri de lucru care au reunit atât reprezentanţii 

publici cât şi reprezentanţi privaţi. 

În cadrul acestor grupuri de lucru s-au stabilit de comun acord acţiunile şi 

priorităţile de dezvoltare ale zonei prin luarea în discuţie a problemelor, riscurilor, 

oportunităţilor şi perspectivelor de dezvoltare ale zonei GAL “Poarta Transilvaniei” 

şi ţinând cont de direcţiile de dezvoltare trasate prin intermediul strategiilor de 

dezvoltare judeţene şi regionale. 

De asemenea, membrii GAL “Poarta Transilvaniei” au realizat animarea teritoriului 

prin distribuirea de materiale publicitare cu un conţinut bogat în informaţii care 

făceau referire la Leader şi perspectivele de implicare a populaţiei în trasarea 

direcţiei de dezvoltare a zonei. Pentru implicarea populaţiei şi a tuturor actorilor 

locali interesaţi în realizarea Planului de Dezvoltare Locală, au fost aplicate 

chestionare în toate comunele care fac parte din “Poarta Transilvaniei”. 

Aşadar, toţi actorii locali cheie din teritoriu au fost implicaţi în stabilirea priorităţilor 

şi obiectivelor grupului. 

Aşadar, strategia de dezvoltare a GAL “Poarta Transilvaniei” răspunde obiectivelor 

şi priorităţilor care derivă din identificarea principalelor probleme şi oportunităţi ale 

regiunii Leader GAL “Poarta Transilvaniei”. Astfel, concluzionând, GAL “Poarta 

Transilvaniei” şi-a prioritizat domeniile viitoare de acţiune cu scopul de a sprijini şi a 

acoperi toate aspectele care se manifestă în teritoriu, implicând personalul GAL într-

un proces de dezvoltare integrator şi cu caracter de durată. 

Obiectivele operaţionale ale Planului de Dezvoltare Locală sunt legate de creşterea 

competitivităţii exploataţiilor agricole în curs de restructurare şi creşterea viabilităţii 

economice a fermelor de semi-subzistenţă, încurajarea fenomenului de asociere 

pentru creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier, restructurarea şi 

dezvoltarea fermelor şi creşterea competitivităţii produselor agricole şi silvice, 

diversificarea economiei şi dezvoltarea sectorului non-agricol, dar şi îmbunătăţirea 

calităţii mediului social, natural şi economic din teritoriul “Poarta Transilvaniei”.  

În centrul obiectivelor operaţionale se află cele legate de protejarea mediului prin 

implementarea acţiunilor pentru conservarea patrimoniului natural, dar şi 

dezvoltarea economiei în strânsă legătură cu protejarea mediului, adică dezvoltarea 

investiţiilor prietenoase cu mediul. 
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aa
Priorităţi                                       OBIECTIVE OPERAŢIONALE                               MĂSURI 

DEZVOLTAREA ECONOMICĂ A 

TERITORIULUI PRIN 

CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII 

SECTOARELOR AGRICOL ŞI 

SILVIC 

ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII 

MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR ÎN 

VEDEREA DEZVOLTĂRII 

DURABILE A TERITORIULUI 

“POARTA TRANSILVANIEI” 

ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII 

VIEŢII ÎN MEDIUL RURAL ŞI 

PROMOVAREA DIVERSIFICĂRII 

ACTIVITĂŢILOR ECONOMICE 

 

Îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii 

sectorului agricol prin promovarea 

instalării tinerilor fermieri 

Dezvoltarea activităţilor turistice în teritoriul 

“Poarta Transilvaniei” 

Creşterea competitivitatii sectoarelor agricol, 

silvic şi alimentar, utilizarea durabila 

aterenurilor agricole si protectia mediului, 

prin actiuni de formare, informare sidifuzare 

de cunostinte inovative 

Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru 

populaţie, asigurarea accesului la serviciile 

de baza şi protejarea moştenirii culturale şi 

naturale 

Dezvoltarea durabilă a economiei rurale 

prin încurajarea activitatilor non-agricole 

Participarea grupului de actiune locala la 

proiecte de cooperare 

Creşterea competitivităţii întreprinderilor de 

procesare agro-alimentare şi forestiere prin 

sprijinirea formării grupurilor de producători, 

asociaţii, parteneriate  

Îmbunătăţirea competitivităţii sectorului agricol 

de semi-subzistenţă prin ameliorarea gestionării 

durabile de către fermieri a exploataţiilor lor 

111 – Formare profesionala, informare 

şi difuzare de cunostinte 

312 - Spriin pentru crearea si 

dezvoltarea de microintreprinderi 

143 – Furnizarea de servicii de consiliere 

şi consultanţă pentru agricultori 

 

313 – Incurajarea activitatilor turistice 

322 –  Renovarea si dezvoltarea satelor 

121 – Modernizarea  exploatatiilor 

agricole 

112 – Instalarea tinerilor fermieri 

STIMULAREA ACŢIUNILOR DE 

COOPERARE 

 

 

421 –  Implementarea proiectelor de 

cooperare 

125 a - ,,Îmbunătățirea și dezvoltarea 

infrastructurii legate de dezvoltarea și 

adaptarea agriculturii” 

141 – Sprijinirea fermelor agricole de 

semi-subzistenţă 
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Schema de mai sus tratează, pentru teritoriul “Poarta Transilvaniei”, relaţia existentă 

între priorităţi, obiective şi măsuri. Astfel, după cum se poate observa, fiecare 

prioritate propusă este corelată cu unul sau mai multe obiective, respectiv cu una 

sau mai multe măsuri ceea ce demonstrează faptul că planul de dezvoltare locală ce 

se va implementa în teritoriul “Poarta Transilvaniei”combină obiectivele mai multor 

măsuri din PNDR. 

Prin urmare, obiectivele şi măsurile stabilite în cadrul Planului de Dezvoltare Locală 

teritoriul “Poarta Transilvaniei” dovedesc conformitatea cu cerinţele Ministerului în ceea ce 

priveste criteriul de selecţie SCS 3.2.3. 

COMPLEMENTARITATEA PLANULUI DE DEZVOLTARE LOCALĂ “POARTA 

TRANSILVANIEI” CU ALTE PROGRAME DE DEZVOLTARE este necesară 

pentru a asigura implementarea unui demers integrat de dezvoltare micro-regională, 

cu utilizarea tuturor oportunităţilor de finanţare, fie ele din surse private sau 

publice, naţionale sau europene. 

Astfel, Planul de Dezvoltare Locală al teritoriului “Poarta Transilvaniei” este 

complementar cu alte programe operaţionale active, după cum urmează: 

□ Cu POS DRU care finanţează, prin axa prioritară 5 formarea profesională a 

persoanelor din mediul rural în vederea dezvoltării nivelului general de pregătire 

şi al activităţilor non-agricole; 

□ CU POS DRU care finanţează, prin axa prioritară 2 accesul anagajaţilor la 

formare continuă în diverse sectoare de activitate, printre care turismul şi 

serviciile; 

□ Cu POR care prin axa prioritară 5 finanţează dezvoltarea infrastructurii 

turistice precum şi a promovării turistice a regiunilor; 

□ Cu POS CCE care sprijină, prin diferite axe prioritare şi domenii de 

intervenţie creşterea competitivităţii sectorului economic; 

□ Cu PO DCA care finanţează elaborarea strategiilor de dezvoltare locală ale 

comunităţilor precum şi pregătirea personalului din administraţia publică locală 

în vederea implementării acestor demersuri de dezvoltare strategică; 

□ Cu POS Mediu care finanţează elaborarea planurilor de management, dezvoltarea, 

operarea şi menţinerea infrastructurii, înfiinţarea sistemelor de monitorizare, training şi 

construirea capacităţii administrative pentru sit-urile Natura 2000; 

□ Cu POS CCE care finanţează dezvoltarea producerii de energie din surse 

regenerabile; 

□ Cu POS CCE care finanţează dezvoltarea întreprinderilor mici, mijlocii şi 

mari. 

Complementaritatea Planului de Dezvoltare Locală “Poarta Transilvaniei” cu alte 

programe de dezvoltare este evidenţiată în cadrul fiecărei măsuri. 
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PARTEA IV. PREZENTAREA MĂSURILOR 

Pentru implementarea Planului de Dezvoltare Locală au fost propuse măsuri 

conforme cu măsurile din PNDR 2007-2013, versiunea VII, iulie 2011, în funcţie de 

priorităţile şi obiectivele stabilite. 

Măsurile propuse respectă prevederile ghidului solicitantului (criterii de eligibilitate, 

criterii de selecţie etc.) şi procedurilor de implementare, elaborate de APDRP şi AM 

PNDR, aferente acestor măsuri. 

Axa LEADER este recunoscută prin caracterul orizontal, care presupune accesarea 

mai multor măsuri din cadrul axelor FEADR, astfel că impactul acţiunilor 

implementate prin această abordare este foarte ridicat şi acoperă o arie largă de 

acţiuni şi beneficiari. 

Sprijinul acordat prin axa LEADER oferă posibilitatea, în contextul elaborării 

strategiilor de dezvoltare locală pe baza nevoilor locale şi a punctelor forte, de a 

combina cele trei obiective ale celor trei axe din FEADR, respectiv: competitivitate, 

îmbunătăţirea mediului şi calitatea vieţii/diversificare. 

Pentru atingerea obiectivelor operaţionale propuse în cadrul acestui plan de 

dezvoltare locală se are în vedere dezvoltarea de proiecte în conformitate cu 

măsurile Planului Naţional de Dezvoltare Rurală, în cadrul unei abordări „de jos în 

sus” de tip LEADER. 

Abordarea „de jos în sus” reprezintă o modalitate ce permite partenerilor locali, să îşi 

aleagă un grup coerent de măsuri adaptate priorităţilor identificate pe teritoriul lor şi 

a le transpune în strategii de dezvoltare, pentru a pune în valoare potenţialul 

endogen al teritoriului. 

În dezvoltarea de proiecte la nivelul teritoriului “Poarta Transilvaniei” vor fi aplicate 

criteriile de evaluare şi selecţie stabilite în cadrul PNDR. Suplimentar, proiectele 

aferente fiecărei măsuri vor fi evaluate şi în funcţie de unele criterii suplimentare, 

stabilite de către Comitetul de evaluare şi selecţie în conformitate cu priorităţile şi 

obiectivele operaţionale stabilite prin prezentul Plan de Dezvoltare Locală. 

La nivelul Grupului de Acţiune Locală ’’Poarta Transilvaniei’’, implementarea 

acţiunilor propuse în cadrul prezentului plan de dezvoltare locală, se va realiza prin 

intermediul măsurilor prezentate mai jos, pentru axele 1, 3 şi 4 ale PNDR-ului: 
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Codul 

măsurii 

Măsura Axa 

111 Formare profesională (training), 

informare şi difuzare de cunoştinţe 

Axa 1 ,,Creşterea competitivităţii 

sectoarelor agricol şi forestier’’ 

112 Instalarea tinerilor fermieri Axa 1 ,,Creşterea competitivităţii 

sectoarelor agricol şi forestier’’ 

121 Modernizarea exploataţiilor 

agricole 

Axa 1 ,,Creşterea competitivităţii 

sectoarelor agricol şi forestier’’ 

125 a Îmbunătățirea și dezvoltarea 

infrastructurii legate de 

dezvoltarea și adaptarea 

agriculturii 

Axa 1 ,,Creşterea competitivităţii 

sectoarelor agricol şi forestier’’ 

141 Sprijinirea fermelor agricole de 

semi-subzistenţă 

Axa 1 ,,Creşterea competitivităţii 

sectoarelor agricol şi forestier’’ 

143  Furnizarea de servicii de consiliere 

şi consultanţă pentru agricultori 

Axa 1 ,,Creşterea competitivităţii 

sectoarelor agricol şi forestier’’ 

312 Sprijin pentru crearea şi 

dezvoltarea de micro-întreprinderi 

Axa 3 „Îmbunătăţirea calităţii vieţii 

în zonele rurale şi diversificarea 

economiei rurale”  

313 Încurajarea activităţilor turistice Axa 3 „Îmbunătăţirea calităţii vieţii 

în zonele rurale şi diversificarea 

economiei rurale”  

322 Renovarea, dezvoltarea satelor, 

îmbunătăţirea serviciilor de bază 

pentru economia şi populaţia 

rurală şi punerea în valoare a 

mostenirii rurale 

Axa 3 „Îmbunătăţirea calităţii vieţii 

în zonele rurale şi diversificarea 

economiei rurale”  

421 Implementarea proiectelor de 

cooperare 

Axa 4 ,,LEADER’’ 

431.2 Funcţionarea Grupurilor de 

Acţiune Locală, dobândirea de 

competenţe şi animarea 

teritoriului 

Axa 4 ,,LEADER’’ 
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1. Obiectivele urmărite prin implementarea proiectului şi raportul cu 

strategia de dezvoltare pentru teritoriul ,,Poarta Transilvaniei’’ 

Obiectivele măsurii  

Obiectivul general 

Îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor agricol, silvic şi alimentar, utilizarea 

durabilă a terenurilor agricole şi protecţia mediului, prin acţiuni de formare, 

informare şi difuzare de cunoştinţe inovative adresate persoanelor adulte care 

activează în sectoarele menţionate. 

Obiectivele specifice 

Dobândirea de informaţii şi cunoştinţe relevante care să permită gospodărirea 

durabilă a terenurilor agricole şi forestiere, creşterea calităţii managementului la 

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

comercializare pentru produsele agricole şi forestiere, contribuind astfel la 

îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi reducerea şomajului în zonele rurale. 

Îmbunătăţirea şi dezvoltarea competenţelor necesare pentru persoanele care sunt 

sau vor fi implicate în activităţi forestiere pentru practicarea unui management 

durabil al pădurilor în vederea creşterii suprafeţelor forestiere, prelucrării lemnului 

şi valorificării eficiente a produselor pădurii. 

Obiectivele operaţionale urmăresc realizarea unor acţiuni care vor contribui la: 

□ îmbunătăţirea cunoştinţelor tehnice şi economice generale, specifice 

pentru agricultură, silvicultură şi industria alimentară; 

□ pregătire generală pentru managementul şi administrarea fermelor; 

□ respectarea condiţiilor de eco-condiţionalitate şi a Standardelor Pieţei 

Agricole Comune, diversificarea sau restructurarea producţiei fermelor 

(introducerea de noi produse şi sisteme de procesare); 

Măsura Formare profesională (training), informare şi difuzare 

de cunoştinţe 

Articole care 

stau la baza 

măsurii 

Articolul 20 (a) (i) si 21 din Regulamentul (CE) Nr. 1698/2005. 

Punctul 5.3 1.1.1 a Anexei II din Regulamentul (CE) Nr. 1974/2006 

Codul măsurii 111 
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□ conştientizarea fermierilor privind probleme generale de mediu în 

sectoarele agricol, forestier şi al industriei alimentare în scopul îmbunătăţirii 

protecţiei mediului; 

□ educarea şi conştientizarea proprietarilor de păduri (dobândirea 

conştiinţei forestiere) în vederea asigurării gospodăririi durabile a pădurilor 

coroborat cu valorificarea superioară a resurselor forestiere şi creşterea 

procentului de păduri la nivel naţional, ce reprezintă obiective principale ale 

politicii naţionale forestiere; 

□ informări privind introducerea de noi tehnologii informaţionale şi de 

comunicare (IT). 

Furnizarea acţiunilor de formare profesională precum şi a acţiunilor de informare şi 

difuzare a cunoştinţelor se va realiza pentru fiecare fermier, pe baza acceptului 

acestuia fără discriminare pe criterii de vârstă, sex, rasă, origine etnică, apartenenţă 

politică sau religioasă etc. 

Obiectivele prezentate mai sus reflectă analiza SWOT, acestea fiind în conformitate cu 

prioritatea nr. 1 şi cu obiectivul numărul 5, prezentate în cadrul capitolului de priorităţi. 

Conform informaţiilor prezentate mai sus, obiectivele stabilite pentru implementarea 

planului de dezvoltare locală din teritoriul ,,Poarta Transilvaniei’’ reflectă analiza SWOT a 

grupului, iar între obiective şi priorităţi există o relaţie sinergică şi complementară. Prin 

urmare, se respectă criteriul de selecţie SCS 3.1.2. 

Raportul cu strategia de dezvoltare  

În zona grupului de acţiune locală ,,Poarta Transilvaniei’’ sectoarele agricol şi 

forestier constituie pentru spaţiul rural un factor determinant pentru obţinerea 

producţiilor agricole şi silvice, precum şi pentru menţinerea calităţii peisajului şi 

protecţiei mediului înconjurător. O parte semnificativă din totalul populaţiei active 

din mediul rural, este ocupată în aceste sectoare. 

Din acest punct de vedere, evoluţia şi specializarea în agricultură şi silvicultură 

necesită un nivel corespunzător de instruire tehnică, economică şi juridică, inclusiv 

expertiză în tehnologii noi ale informaţiei, pentru a corespunde cerinţelor 

comunitare în domeniul fitosanitar, bunăstării animalelor, standardelor de calitate, 

sprijinind astfel mobilizarea populaţiei rurale şi îmbunătăţirea diversităţii locale în 

vederea creşterii atractivităţii zonelor rurale, a diversificării economiei rurale şi a 

calităţii vieţii. 

Necesitatea activităţilor de formare profesională apare în contextul legat de creşterea 

competitivităţii şi diversificării produselor şi activităţilor din agricultură şi 

silvicultură, de restructurarea şi modernizarea sectoarelor agricol şi forestier, a 

sectoarelor de procesare şi comercializare pentru produsele agricole şi forestiere, de 

încurajarea afacerilor orientate spre piaţă, a cerinţelor pentru o gamă largă de 
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aptitudini economice şi de management cât şi de îndeplinirea obiectivului 

gestionării durabile a terenurilor şi protecţiei mediului, aplicarea de tehnologii şi 

practici prietenoase mediului şi de utilizare a energiei regenerabile. 

Prin urmare, este necesar ca activităţile de formare profesională, informare şi 

difuzare a cunoştinţelor să fie extinse şi la persoanele adulte din teritoriul ,,Poarta 

Transilvaniei’’, persoane implicate în domenii care au legătură cu agricultura, 

industria alimentară şi silvicultura. 

Formarea şi informarea este un element esenţial pentru dezvoltarea personală şi 

profesională a resurselor umane şi agenţilor economici care operează pe teritoriul 

,,Poarta Transilvaniei’’. Prin programe de formare şi calificare profesională va fi 

atinsă şi îmbunătăţită productivitatea structurii economice şi în consecinţă, ar trebui 

să beneficieze de formare şi informare toţi cei care fac parte din teritoriu în aceeaşi 

măsură. 

2. Descrierea acţiunilor şi modul în care acestea satisfac nevoile 

stabilite, precum şi modul de acoperire a teritoriului ,,Poarta Transilvaniei’’ 

Descrierea acţiunilor şi modul în care acestea satisfac nevoile stabilite 

 

Măsura are ca scop sprijinirea de: 

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

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

cursului, grupul ţintă şi nivelul existent de pregătire al solicitanţilor de formare 

profesională în vederea îmbunătăţirii şi perfecţionării cunoştinţelor privind 

competenţele manageriale şi tehnice în domeniul agricol, forestier şi agro-

alimentar, introducerea de noi tehnologii şi inovaţii, protecţia mediului şi 

agricultură ecologică, cunoaşterea şi respectarea condiţiilor de eco-

condiţionalitate etc. 

□ Acţiuni de informare şi difuzare de cunoştinţe privind schemele de sprijin ale 

PAC, a modului de aplicare a măsurilor pentru dezvoltare rurală. 

De menţionat este faptul că acţiunile prevăzute a se efectua prin această măsură au 

un caracter colectiv şi nu individual. 

Această măsură abordează dezvoltarea agriculturii, stimularea antreprenoriatului 

local din prisma creşterii nivelului de cunoştinţe şi competenţe în rândul lucrătorilor 

din exploataţii agricole şi din sectorul IMM-urilor. În cadrul măsurii se vizează 

sprijinirea activităţilor de formare profesională, informare, diseminare şi difuzare a 

cunoştinţelor pentru resursele umane implicate în activităţile agricole de 

antreprenoriat. 
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Prin activităţile în cadrul măsurii, agricultorii şi antreprenorii vor fi încurajaţi şi 

sprijiniţi să se adapteze nevoilor pieţei şi a consumatorilor. 

Necesitatea activităţilor de formare profesională apare în contextul legat de creşterea 

competitivităţii şi diversificării produselor şi activităţilor din agricultură şi 

antreprenoriat, de restructurarea şi modernizarea sectoarelor agricol, a sectoarelor 

de procesare şi comercializare pentru produsele agricole, de încurajarea afacerilor 

orientate spre piaţă, a cerinţelor pentru o gamă largă de aptitudini economice şi de 

management. 

 

Modul de acoperire a teritoriului de către acţiunile aferente acestei măsuri 

Acţiunile întreprinse de GAL ,,Poarta Transilvaniei’’ sunt destinate întregului 

teritoriu. 

Activităţile prezentate mai sus, sunt în conformitate cu prioritatea numărul 1 şi cu obiectivul 

numărul 5, prezentate în cadrul capitolului de priorităţi. 

Acţiunile stabilite în cadrul acestei măsuri, sunt în concordanţă cu obiectivele şi priorităţile 

strategiei. Prin urmare, se respectă criteriul de selecţie SCS 3.1.3. 

3. Sinergia cu alte măsuri 

Sprijinul acordat prin această măsură va facilita accesul la alte măsuri din Programul 

Naţional de Dezvoltare Rurală, în special cele din Axa 1- Creşterea competitivităţii 

sectoarelor agricol şi forestier şi Axa 2 - Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural. 

De asemenea, accesul la măsura de instalare a tinerilor fermieri este condiţionat de 

dovedirea de competenţe profesionale, ce pot fi obţinute şi prin participarea 

potenţialilor beneficiari la cursurile finanţate prin această măsură. 

 

Împreună cu măsura 143 - „Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru 

fermieri” - sprijinul care se acordă prin această măsură va spori nivelul de 

cunoaştere, informare, educaţie a persoanelor care lucrează în sectoarele agro-

alimentar şi silvic, va facilita, de asemenea, accesarea unor măsuri de investiţii de 

către tinerii fermieri. 

 

Aşadar, sprijinul acordat în cadrul aceste măsuri este complementar acţiunilor 

prevăzute în cadrul altor măsuri din Axa I, Axa II şi Axa III, cum ar fi: 

□ Măsura 112 ,,Instalarea tinerilor fermieri’’ (Axa I - „Creşterea 

competitivităţii sectorului agricol şi silvic”); 

□ Măsura 141 ,,Sprijinirea fermelor de semi-subzistenţă’’(Axa I–

„Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic”); 

□ Măsura 142 ,,Înfiinţarea grupurilor de producători’’; 
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□ Măsura 143 „Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru 

fermieri” 

□ Măsura 312 ,,Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro- 

întreprinderi’’(Axa III-„Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi 

diversificarea economiei rurale”) 

Sprijinul acordat aceste măsuri este complementar acţiunilor finanţate prin alte 

fonduri europene : Fondul Social European (FSE). 

Această măsură include activităţi care privesc dezvoltarea resurselor umane şi, prin 

urmare, acest program se află în relaţie de complementaritate cu POS DRU. 

Delimitarea dintre POS DRU şi PNDR are la bază tipul de intervenţii şi nu 

demarcarea teritorială. În ceea ce priveşte educaţia şi formarea profesională iniţială, 

POS DRU, prin axa prioritară (AP) 1 “Educaţie şi formare profesională în sprijinul 

creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” va oferi, prin 

intermediul şcolilor şi liceelor specializate, programe de formare iniţială în 

agricultură, finalizate cu o atestare în acest domeniu.  

Formarea profesională continuă pentru persoanele din agricultură, agricultura de 

subzistenţă şi semi-subzistenţă, va fi realizată în cadrul POS DRU prin AP 2 

„Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” sau prin AP 5 

“Promovarea măsurilor active de ocupare”. Pentru persoanele ocupate în agricultură 

şi în agricultura de subzistenţă, POS DRU, va finanţa în cadrul AP 2 doar formarea 

profesională în vederea calificării (inclusiv recalificarea), ca şi pentru celelalte 

sectoare. Prin AP 5 a POS DRU se va promova orientarea, consultanţa şi formarea în 

domeniul antreprenorial şi în domenii nonagricole.  

Prin PNDR, AP 1 „Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier” se vor 

finanţa numai programe de formare de scurtă durată (cursuri de bază şi specializări) 

pentru perfecţionarea cunoştinţelor lucrătorilor din agricultură şi silvicultură. Pentru 

absolvenţii acestor cursuri de formare se vor acorda atestate de participare.  

Referitor la încurajarea îmbătrânirii active, POS DRU va susţine măsurile care 

urmăresc creşterea ratei ocupării. PNDR are în vedere pensionarea timpurie cu 

scopul de a se transfera exploatările agricole de la fermierii bătrâni la cei tineri în 

schimbul unor plăţi compensatorii.  

Astfel, creşterea competitivităţii agriculturii va fi urmărită prin stimularea 

transformării gospodăriilor rurale în ferme agricole familiale cu caracter comercial, 

precum şi prin creşterea clasei de mijloc în zonele rurale prin promovarea tinerilor 

fermieri şi a concentrării exploataţiilor agricole.  

În ceea ce priveşte promovarea incluziunii sociale, PNDR va susţine măsuri de 

reabilitare şi construire a infrastructurii de bază de mici dimensiuni (drumuri, 

aducţiuni de apă, sisteme de aprovizionare cu apă curentă) şi noi investiţii în 

infrastructura legată de serviciile sociale din zonele rurale. Aceste măsuri 
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completează operaţiunile de promovare a incluziunii sociale finanţate în cadrul POS 

DRU, făcând astfel mai accesibilă implementarea proiectelor de incluziune socială în 

zonele rurale izolate.      

Conform informaţiilor prezentate mai sus, strategia de dezvoltare locală propusă de 

parteneriatul ,,Poarta Transilvaniei’’, ilustrează complementaritatea cu alte programe de 

dezvoltare. Prin urmare, se respectă criteriul de selecţie SCS 3.1.4. 

4. Beneficiari 

Tipul beneficiarilor 

Beneficiarii finali sunt persoane adulte care activează în domeniile agriculturii, 

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

Beneficiarii direcţi sunt furnizori ai acţiunilor de formare profesională, informare şi 

difuzare a cunoştinţelor (entităţi publice sau private care activează în domeniul 

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

îndeplinesc criteriile de eligibilitate şi de selecţie. 

Exemple: Cursuri pt cultivarea ecologică a legumelor, fructelor, prezervarea 

mediului, dezvoltarea constiinţei silvice, siguranţa alimentelor, bunăstarea 

animalelor. 

Evaluarea numărului de beneficiari direcţi: 1 beneficiar. 

 

Criterii de eligibilitate pentru furnizorii de formare profesională, informare si 

difuzare de cunoştinţe: 

□ sunt persoane juridice constituite în conformitate cu legislaţia în 

vigoare în România; 

□ au prevăzut în obiectul lor de activitate formarea profesională sau 

informare şi difuzare de cunoştinţe; 

□ dispun de personal calificat (pentru fiecare domeniu de acţiune 

furnizorul de formare profesională, informare şi difuzare de cunostinţe va 

prezenta: lista experţilor specializaţi pe acel domeniu, acordul scris al fiecărui 

expert pentru participarea la serviciul de formare, informare şi difuzare de 

cunoştinţe, CV-ul fiecărui expert); 

□ au acces la facilităţi administrative corespunzătoare activităţii specifice 

de formare sau de informare şi difuzare de cunoştinţe; 

□ dispun de capacitate tehnică şi financiară necesare derulării activităţilor 

specifice de formare sau de informare şi difuzare de cunoştinţe; 

□ nu sunt în stare de faliment ori lichidare; 

□ şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi 

contribuţiilor de asigurări sociale către bugetul de stat. 
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Criterii de selecţie pentru ofertele furnizorilor eligibili: 

Atribuirea contractului de servicii se va face pe baza celui mai avantajos punctaj 

obţinut în urma aplicării unor criterii de selecţie pentru ofertele furnizorilor eligibili, 

care se referă la: 

□ Caracteristici privind nivelul calitativ şi tehnic (înţelegerea nevoilor, numărul 

de experţi, experienţa acestora, logistica folosită pentru implementarea 

proiectului, etc.); 

□ Planificarea activităţilor; 

□ Oferta financiară. 

Criterii de prioritizare pentru participanţii (beneficiari finali) la activităţile de 

formare profesională în domeniul agricol: 

□ să aibă vârsta de cel mult 40 de ani; 

□ să fie fermier de semi-subzistenţă; 

□ să fie membru al unui grup de producători sau altor forme asociative 

recunoscute conform legislaţiei naţionale în vigoare; 

□ să aibă un proiect de investiţii; 

□ să aibă ferma amplasată într-o zonă defavorizată; 

□ să fie beneficiari ai măsurilor din Axele I si II; 

□ să aibă un nivel scăzut de educaţie 

5. Precizări privind acţiunile eligibile 

*Acţiuni  imateriale: 

Tip de acţiuni eligibile 

1. Oferirea programelor de formare profesională care cuprind acţiuni din domeniile 

agricol, silvic şi alimentar, ca de exemplu: 

□ Diversificarea activităţilor în exploataţiile agricole, îmbunătăţirea 

calităţii producţiei, igiena şi siguranţa alimentelor, crearea de condiţii pentru a 

asigura bunăstarea animalelor şi sănătatea plantelor, siguranţa muncii, 

folosirea fertilizanţilor şi amendamentelor în agricultură în concordanţă cu 

standardele Uniunii Europene; 

□ Îmbunătăţirea şi încurajarea afacerilor; 

□ Îmbunătăţirea cunoştinţelor privind protecţia mediului; 

□ Pregătire tehnică (noi tehnologii informaţionale, introducerea de 

inovaţii, difuzarea rezultatelor cercetării şi a gestionarii durabile a resurselor 

naturale, etc.); 

□ Managementul durabil al terenurilor agricole şi forestiere; 

□ Dezvoltarea unor capacităţi inovative în lanţul agro-alimentar; 
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□ Însusirea cerinţelor privind eco-condiţionalitatea şi aplicarea unor 

metode de producţie compatibile cu întreţinerea şi ameliorarea peisajului, 

respectiv cu protecţia mediului. 

2. Sprijin financiar acordat pentru participarea fermierilor la diferite întruniri 

tematice, târguri, expoziţii, proiecte de succes, evenimente care pot contribui la 

informarea acestora privind, de exemplu, noile tehnologii aplicate în diferite 

sectoare, sau pentru acţiuni de schimb de experienţă etc. 

 

Următoarele costuri sunt eligibile pentru ajutor financiar: 

Costurile legate de pregătirea şi desfăşurarea diferitelor acţiuni de formare 

profesională: 

□ Onorarii şi diurna pentru experţii din echipa de proiect a 

contractorului; 

□ Diurne pentru cursanţi (cazare şi masă); 

□ Cheltuieli de transport; 

□ Materiale didactice şi consumabile; 

□ Închirierea de echipamente specifice pentru implementarea proiectului; 

□ Închirierea de spaţii adecvate pentru desfăşurarea acţiunilor de 

formare profesională; 

□ Alte cheltuieli legate de implementarea acţiunilor de formare 

profesională. 

Costurile privind diferite tipuri de acţiuni de informare şi difuzare de cunoştinţe: 

□ Cheltuieli de transport; 

□ Materiale informative; 

□ Alte cheltuieli legate de implementarea acţiunilor de informare şi 

difuzare de cunoştinţe. 

Toate aceste costuri trebuie să fie rezonabile, justificate şi să corespundă principiilor 

unei bune gestionări financiare, în special din punct de vedere al raportului preţ-

calitate şi al rentabilităţii. 

 

Alte tipuri de acţiuni eligibile (acţiuni inovative): 

1. Programe de instruire practică orientate către membrii GAL ,,Poarta 

Transilvaniei‘’ şi către echipa sa tehnică. Pentru implementarea acestei acţiuni, se 

pot avea în vedere, şi forme de instruire practică, al căror scop este reprezentat de 

asimilarea de noi cunoştinţe prin schimbul de experienţe (puterea exemplului), în 

ceea ce priveşte proiecte realizate în alte zone, fie la nivel naţional, fie la nivel 

internaţional; 
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2. Acţiuni de orientare pentru înfiinţarea de microîntrepreinderi care au 

ca scop dezvoltarea activităţilor de transformare/comercializare a produselor 

tradiţionale cu o valoare adaugată; 

3. Cursuri de formare pentru administrarea de pagini web, care au ca 

scop comercializarea produselor tradiţionale şi extinderea canalelor de 

distribuţie; 

4. Acţiuni de formare a tinerilor pentru păstrarea identităţii teritoriului prin 

cunoaşterea activităţilor tradiţionale şi a modalităţilor de promovare; 

5. Proiecte de formare pentru realizarea şi marcarea unor rute turistice de interes 

pentru teritoriu: de exemplu zone piscicole, zone agorturistice, etc.; 

6. Acţiuni pentru introducerea noilor tehnologii în activităţi non – 

agricole; 

7. Acţiuni de orientare pentru sprijinirea potenţialilor agenţi economici cu 

scopul de a consolida iniţiativa antreprenorială în cadrul unor noi activităţi care 

să diminueze dependenţa de agricultură: agroturism, energie din surse 

alternative, marca de calitate a produselor tradiţionale, etc.; 

8. Acţiuni de instruire pentru realizarea standardelor de calitate incluse în 

cadrul imaginii de marcă teritoriale (meniuni şi degustări, seminarii practice, 

etc.); 

9. Acţiuni de formare pentru realizarea de campanii de comunicare şi 

difuziune a programului în teritoriu; 

10. Programe pentru susţinerea serviciilor de calitate în agroturism în 

concordanţă cu politica de protejare a mediului înconjurător. 

Această activitate (punctul 10.) integrează probleme de mediu, fapt ce ilustrează 

conformitatea cu criteriul de selecţie SCS 3.2.6. 

Conform informaţiilor de mai sus, categoria “alte tipuri de acţiuni eligibile” cuprinde 

activităţi inovative care au ca scop dezvoltarea teitoriului ,,Poarta Transilvaniei’’ prin 

generarea unei valori adăugate în zona. Prin urmare, strategia de dezvoltare locală propusă 

ilustrează respectarea criteriului de selectie SCS 3.2.1, privind acţiunile inovative. 

 

*Acţiuni materiale: 

Tip de acţiuni eligibile: 

- nu este cazul. 

Nu sunt eligibile: 

□ cursurile sau activităţile de formare care intră sub incidenţa 

programelor sau sistemelor normale de învăţământ agricol şi silvic de nivel 

secundar sau superior inclusiv cele de calificare; 

□ cheltuielile cu investiţiile; 

□ cheltuielile pentru activităţi de formare sprijinite prin Fondul Social 

European. 
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6. Criterii de selecţie locală 

Criterii de eligibilitate pentru furnizorii de formare profesionala, informare şi difuzare de 

cunoştinţe: 

□ Sunt persoane juridice constituite în conformitate cu legislaţia în 

vigoare în România; 

□ Au prevăzut în obiectul lor de activitate formarea profesională sau 

informare şi difuzare de cunoştinţe; 

□ Au dezvoltat activităţi de promovare a dezvoltării rurale în cadrul 

programului LEADER în România ori în străinătate; 

□ Dispun de personal calificat (pentru fiecare domeniu de acţiune 

furnizorul de formare va prezenta: lista experţilor specializaţi pe acel domeniu, 

acordul scris al fiecărui expert pentru participarea la serviciul de formare, 

informare şi difuzare de cunoştinţe, CV-ul fiecărui expert); 

□ Au acces la facilităţi administrative corespunzătoare activităţii specifice 

de formare sau de informare şi difuzare de cunoştinţe; 

□ Dispun de capacitate tehnică şi financiară necesare derulării 

activităţilor specifice de formare sau de informare şi difuzare de cunoştinţe; 

□ Nu sunt în stare de faliment ori lichidare; 

□ Şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi 

contribuţiilor de asigurări sociale către bugetul de stat. 

Criterii de selecţie pentru ofertele furnizorilor eligibili: 

Atribuirea contractului de servicii se va face pe baza celui mai avantajos punctaj 

obţinut în urma aplicării unor criterii de selecţie pentru ofertele furnizorilor eligibili, 

care se referă la: 

□ Caracteristici privind nivelul calitativ şi tehnic (înţelegerea nevoilor, 

numărul de experţi, experienţa acestora, logistica folosită pentru 

implementarea proiectului etc.); 

□ Planificarea activităţilor; 

□ Oferta financiară. 

Criterii de prioritizare pentru participanţii la activităţile de formare profesională în 

domeniul agricol. 

În caietul de sarcini vor fi specificate criteriile de prioritizare, aplicate în funcţie de 

tematica instruirii, pe baza cărora furnizorii de formare profesionala, informare şi 

difuzare de cunoştinţe vor selecta beneficiarii finali. Aceste criterii sunt aplicate dacă 

numărul beneficiarilor finali identificaţi este mai mare decât cel prevăzut iniţial în 

caietul de sarcini. 

Următoarele criterii pot fi luate în considerare în funcţie de tematica instruirii: 

1. să fie tineri (să aibă vârsta de cel mult 40 de ani); 
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Criteriul de selecţie 1 prezentat mai sus, ilustrează faptul că în zona ,,Poarta Transilvaniei’’ 

strategia propusă se adresează în special tinerilor. Prin urmare, se respectă criteriile de 

selecţie SCS 3.2.5 

2. să fie fermieri de semi-subzistenţă ; 

 

Conform informaţiilor prezentate mai sus, criteriul de selecţie locală 2 ilustrează faptul că 

strategia propusă se adresează fermierilor de semi-subzistenţă. Prin urmare, se respectă 

criteriul de selecţie recomandat SCS 3.2.4. 

3. să fie membru al unui grup de producători sau altor forme asociative recunoscute 

conform legislaţiei naţionale în vigoare; 

Criteriul de selecţie locală 3 demonstrează promovarea grupurilor de producători şi a 

formelor asociative. Introducerea acestui criteriu de selecţie locală ca reprezentând o 

prioritate pentru teritoriul ,,Poarta Transilvaniei’’ are ca scop promovarea structurilor 

asociative şi, de asemenea, respectarea criteriului de selecţie SCS 3.2.7, privind grupurile de 

producători, asociaţile şi parteneriatele. 

4. să deţină un proiect de investiţii; 

5. să deţină ferma amplasată într-o zonă defavorizată; 

6. să fie beneficiari ai măsurilor din Axele I şi II; 

7. să aibă un nivel scăzut de educaţie; 

8. proiecte inovative 

Criteriul de selecţie locală 8, ilustrează faptul că strategia propusă încurajează acţiunile 

inovative. Prin urmare, se respectă criteriul de selecţie recomandat SCS 3.2.1. 

 

Criteriile de selecţie locală prezentate mai sus, sunt în conformitate cu prioritatea numărul 1 

şi cu obiectivul numărul 5, prezentate în cadrul capitolului de priorităţi. 

Conform informaţiilor prezentate, criteriile de selecţie locală propuse se încadrează în 

obiectivele strategiei, ele fiind, totodată, în conformitate cu priorităţile stabilite. Prin urmare, 

se respectă criteriul de selecţie SCS 3.1.5. 

7. Intensitatea ajutorului 

Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) acordat în cadrul acestei 

măsuri este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, conform anexei la 

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1698/2005. 

 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu 

Estimarea 

costului total 

pe măsură 

Contribuţia 

FEADR - 

măsură 

Contribuţia 

publică 

naţională 

Contribuţi

a privată 

1 14.642,52 € 14.642,52 € 11.714 € 2.928,52 €   0 € 
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8. Indicatori de monitorizare 

Tip indicator Indicator Ţinta 2012-2013 

Realizare Număr cursuri 2 

Număr participanţi 60 

Număr femei 30 

Număr tineri 40 

Tipul participanţilor: 

activi în agricultură 40 

activi în industria alimentară 10 

activi în silvicultură 10 

Număr total de zile realizate de toţi participanţii 

(o zi echivalează cu 8 ore): 

195 

de pregătire profesională 156 

de informare şi difuzare de cunoştinţe 39 

Rezultat Număr de participanţi: 55 

care au terminat cu succes cursuri de formare 

profesională 

20 

care au beneficiat de acţiuni de informare şi 

difuzare de cunoştinţe din care: 

35 

femei 15 

tineri sub 40 de ani 40  

 Tipul participanţilor:  

activi în agricultură 38 

activi în industria alimentară 7 

activi în silvicultură 5 

Impact Creşterea productivităţii muncii 7% 

Adiţionali Număr de fermieri care au aplicat pentru schema 

de agro-mediu şi au parcurs un modul de 

formare profesională sau au participat la acţiuni 

de informare 

40 

Număr de beneficiari care au participat la un 

modul de formare în domeniul privind potecţia 

mediului  

12 

Număr de beneficiari care au participat la un 

modul de formare, eligibili pentru măsura 112 

,,Instalarea tinerilor fermieri’’ 

14 

Număr de beneficiari care au participat la un 

modul de formare, eligibili pentru măsura 141 

,,Sprijinirea fermelor de semi-subzistenţă’’ 

18 

Număr de beneficiari care au participat la un 30 
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modul de formare în domeniul privind noi 

tehnologii informaţionale, introducerea de 

inovaţii, etc. 

Număr de beneficiari care au participat la un 

modul de formare în domeniul privind 

diversificarea activităţilor în exploataţiile 

agricole, îmbunătăţirea calităţii producţiei, igiena 

şi siguranţa alimentelor, crearea de condiţii 

pentru a asigura bunăstarea animalelor şi 

sănătatea plantelor, siguranţa muncii, folosirea 

fertilizanţilor şi amendamentelor în agricultură în 

concordanţă cu standardele Uniunii Europene.  

30 

9. Buget  

Bugetul alocat măsurii pentru GAL ’’Poarta Transilvaniei’’ este de 14.642,52 euro. 

 

1. Obiectivele urmărite prin implementarea proiectului şi raportul cu 

strategia de dezvoltare pentru teritoriul ,,Poarta Transilvaniei’’. 

Obiectivele măsurii 

Obiective generale 

□ Îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii sectorului agricol prin 

promovarea instalării tinerilor fermieri şi sprijinirea procesului de modernizare 

şi conformitate cu cerinţele pentru protecţia mediului, igiena şi bunăstarea 

animalelor, siguranţa la locul de muncă; 

□ Îmbunătăţirea managementului exploataţiilor agricole prin reînnoirea 

generaţiei sefilor acestora, fără creşterea populaţiei active ocupate în 

agricultură. 

Obiectivele specifice 

Creşterea veniturilor exploataţiilor conduse de tinerii fermieri. 

Obiectivele operaţionale 

Creşterea numărului de tineri agricultori care încep pentru prima oară o activitate 

agricolă ca şefi de exploataţii şi încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investiţii. 

Măsura Instalarea tinerilor fermieri 

Articole care 

stau 

la baza măsurii 

Articolul 20 a (ii) si Art.22 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 

Articolul 13 si Anexa II punctul 5.3.1.1.2 din Regulamentul (CE) nr. 

1974/2006. 

Codul măsurii 112 
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Obiectivele prezentate mai sus reflectă analiza SWOT, acestea fiind în conformitate cu 

prioritatea 1 şi cu obiectivele numărul 1şi 3, prezentate în cadrul capitolului de priorităţi. 

Conform informaţiilor prezentate mai sus, obiectivele stabilite pentru implementarea 

planului de dezvoltare locală din teritoriul ,,Poarta Transilvaniei’’ reflectă analiza SWOT a 

grupului, iar între obiective şi priorităţi există o relaţie sinergică şi complementară. Prin 

urmare, se respectă criteriul de selectie SCS 3.1.2. 

Raportul cu strategia de dezvoltare 

Având în vedere că segmentul de vârstă cuprins între 40 şi 55 de ani deţine în 

prezent o pondere foarte mare, fără a lua măsuri de întinerire, ponderea şefilor de 

exploataţie cu vârsta de peste 65 de ani va creşte semnificativ în perioada următoare. 

  

Această tendinţă, care se manifestă la nivelul întregului spaţiu rural, riscă să pună în 

pericol activitatea agricolă viitoare, cu efecte asupra economiei, culturii, peisajului şi 

tradiţiilor satului românesc. 

Reînnoirea generaţiei şefilor de exploataţii agricole devine o necesitate a sectorului 

agricol pe teritoriul ,,Poarta Transilvaniei’’, având ca efect atât îmbunătăţirea 

competitivităţii acestuia, cât şi îmbunătăţirea vieţii sociale a comunităţilor rurale. 

Generaţia tânără de fermieri poate să îndeplinească mai usor cerinţele pe care 

societatea le solicită profesiei de agricultor şi totodată şi pe cele cerute prin 

regulamentele Politicii Agricole Comune: securitate alimentară, igienă şi bunăstare a 

animalelor, diversificare, obţinere de produse locale de calitate superioară, 

conştientizare a rolului pe care îl joacă agricultura în combaterea schimbărilor de 

climă (utilizarea energiei regenerabile, biodiversitate, reducerea emisiilor de dioxid 

de carbon), creare de locuri de muncă şi creştere economică în mediul rural, 

conştientizare a efectelor negative determinate de abandonul terenurilor agricole. 

În concluzie, pensionarii şi vârstnicii deţin ponderea cea mai mare în cadrul 

populaţiei ocupate în agricultură. Populaţia cunoaşte la ora actuală un proces de 

regres accentuat datorat îmbătrânirii, scăderii fertilităţii şi migraţiei, iar procesul de 

îmbătrânire demografică va continua. 

2. Descrierea acţiunilor şi modul în care acestea satisfac nevoile 

stabilite, precum şi modul de acoperire a teritoriului ,,Poarta Transilvaniei’’ 

Descrierea acţiunilor şi modul în care acestea satisfac nevoile stabilite  

Sprijinul acordat în cadrul măsurii, are ca scop: 

□ Îmbunătăţirea managementului exploataţiei agricole; 

□ Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiei agricole; 

□ Adaptarea producţiei la cerinţele pieţei; 

□ Respectarea normelor comunitare, în special, cerinţele de eco-

condiţionalitate, de protecţie a muncii, protecţia mediului şi sanitar-veterinare. 
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□ Prevederile acestei măsuri se aplică la nivelul întregului teritoriu al 

României. 

Modul de acoperire a teritoriului de către acţiunile aferente acestei măsuri 

Acţiunile întreprinse de GAL ,,Poarta Transilvaniei’’ sunt destinate întregului 

teritoriu. 

Activităţile prezentate mai sus, sunt în conformitate cu prioritatea numărul 1 şi cu 

obiectivele numărul 1 şi 3, prezentate în cadrul capitolului de priorităţi. 

 

Acţiunile stabilite în cadrul acestei măsuri, sunt în concordanţă cu obiectivele şi priorităţile 

strategiei. Prin urmare, se respectă criteriul de selecţie SCS 3.1.3. 

3. Sinergia cu alte măsuri 

Sprijinul acordat este complementar acţiunilor prevăzute în cadrul altor măsuri din 

Axa I şi din Axa II : 

□ 111 „Formare profesională, informare şi difuzare de cunostinţe”;  

□ 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”; 

□ Măsura 125 „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de 

dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii’’; 

□ 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă”;  

□ 143 „Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru 

agricultori” 

Sprijinul acordat prin această măsură este complementar acţiunilor prevăzute în 

cadrul  altor Fonduri: Fondul Social European (FSE). 

Astfel, această măsură include activităţi care privesc dezvoltarea resurselor umane 

şi, prin urmare, ea se află în relaţie de complementaritate cu POS DRU. Delimitarea 

dintre POS DRU şi FEADR are la bază tipul de intervenţii şi nu demarcarea 

teritorială. În ceea ce priveşte educaţia şi formarea profesională iniţială, POS DRU, 

prin axa prioritară (AP) 1 “Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii 

economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” va oferi, prin intermediul 

şcolilor şi liceelor specializate, programe de formare iniţială în agricultură, finalizate 

cu o atestare în acest domeniu. 

Formarea profesionala continuă pentru persoanele din agricultură, agricultură de 

subzistenţăşi semi-subzistenţă, va fi realizată în cadrul POS DRU prin AP 2 

„Corelarea învaţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” sau prin AP 5 

“Promovarea măsurilor active de ocupare”. Pentru persoanele ocupate în agricultura 

şi în agricultura de subzistenţă, POS DRU, va finanţa în cadrul AP 2 doar formarea 

profesională în vederea calificării (inclusiv recalificarea), ca şi pentru celelalte 

sectoare. 
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Prin AP 5 a POS DRU se va promova orientarea, consultanţa şi formarea în 

domeniul antreprenorial şi în domenii nonagricole. Prin FEADR se vor finanţa 

numai programe de formare de scurtă durată (cursuri de bazăşi specializări) pentru 

perfecţionarea cunoştinţelor lucrătorilor din agriculturăşi silvicultură. Pentru 

absolvenţii acestor cursuri de formare se vor acorda atestate de participare. Referitor 

la încurajarea îmbătrânirii active, POS DRU va susţine măsurile care urmăresc 

creşterea ratei ocupării. PNDR are în vedere pensionarea timpurie cu scopul de a se 

transfera exploatările agricole de la fermierii bătrâni la cei tineri în schimbul unor 

plăţi compensatorii. Astfel, creşterea competitivităţii agriculturii va fi urmarită prin 

stimularea transformării gospodăriilor rurale în ferme agricole familiale cu caracter 

comercial, precum şi prin creşterea clasei de mijloc în zonele rurale prin promovarea 

tinerilor fermieri şi a concentrării exploataţiilor agricole. În ceea ce priveşte 

promovarea incluziunii sociale, PNDR va susţine măsuri de reabilitare şi construire a 

infrastructurii de bază de mici dimensiuni (drumuri, aducţiuni de apă, sisteme de 

aprovizionare cu apă curentă) şi noi investiţii în infrastructura legată de serviciile 

sociale din zonele rurale. 

Aceste măsuri completează operaţiunile de promovare a incluziunii sociale finanţate 

în cadrul POS DRU, făcând astfel mai accesibilă implementarea proiectelor de 

incluziune socială în zonele rurale izolate. 

Acţiunile specifice acestei măsuri se pot realiza fie individual, fie în 

complementaritate cu alte acţiuni din cadrul altor măsuri. 

Conform informaţiilor prezentate mai sus, strategia de dezvoltare locală propusă de 

parteneriatul ,,Poarta Transilvaniei’’, ilustrează complementaritatea cu alte programe de 

dezvoltare. Prin urmare, se respectă criteriul de selecţie SCS 3.1.4. 

4. Beneficiari 

Tipul beneficiarilor 

Sprijinul financiar prevăzut pentru această măsură, se acordă fermierilor asa cum 

sunt  care îndeplinesc la momentul solicitării sprijinului următoarele condiţii: 

□ Au vârsta sub 40 de ani şi se instalează pentru prima dată în 

exploataţiile agricole, ca şi conducători (şefi) ai exploataţiei; 

□ Deţin sau se angajează să dobândească competenţe şi calificări 

profesionale în raport cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare; 

□ Prezintă un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activităţilor agricole din 

cadrul exploataţiei; 

□ Sunt membrii ai familiei de fermier, care au lucrat mai mult de 50% din 

timpul lor de lucru în cadrul fermei (nu neapărat în ferma familiei de fermier) 

cu cel puţin 12 luni înaintea instalării sale pe cont propriu. 

Nivelul minim de calificare solicitat este: 
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□ absolvent de liceu sau de şcoală profesională/şcoală de arte şi meserii în 

domeniul agricol, veterinar şi economic cu profil agricol; 

□ absolvent de liceu sau de şcoală profesională/ şcoală de arte şi 

meserii*80 care prezintă un certificat de calificare sau un certificat de absolvire a 

unui curs de formare de minim 15081 de ore în domeniul agricol, veterinar sau 

economic cu profil agricol. 

Notă: Tânărul solicitant poate fi absolvent de liceu cu sau fără examen de bacalaureat. 

Solicitanţii trebuie să facă dovada studiilor cu diplome de absolvire a zece clase, 

însoţite de certificate de calificare sau de certificat de absolvire a unui curs de 

formare de minim 150 de ore în domeniul agricol, veterinar sau economic cu profil 

agricol,,documente recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului. 

Absolvenţii de şcoală profesională şi şcoală de arte şi meserii altele decât cele cu 

profil agricol, care prezintă un certificat de calificare sau un certificat de absolvire a 

unui curs de formare de minim 150 de ore în domeniul agricol, veterinar sau 

economic cu profil agricol, vor fi acceptaţi sub rezerva aprobării ulterioare de către 

Comisia Europeană 

O exploataţie agricolă nu poate primi sprijin prin această măsură decât o singură 

dată. 

Nu se acordă sprijin prin această măsură, persoanelor care nu au acte de proprietate 

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

sau soţiei. 

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

soţi îndeplinesc condiţiile prevăzute în măsură. 

Evaluarea numărului de beneficiari: -12 beneficiari. 

5. Precizări privind activităţile eligibile 

Activităţi eligibile 

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

standardele comunitare, modernizarea şi dezvoltarea exploataţiei, astfel:  

 construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia 

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

                                                 
80Școala profesională și şcoala de arte şi meserii, altele decât cele cu profil agricol, se vor accepta sub 

rezerva aprobării ulterioare de către Comisia Europeană. 
81Certificatele de calificare/ absolvire vor fi emise de către o instituţie recunoscută de Ministerul 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului. 
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 achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi, combine 

de recoltat, maşini, utilaje,instalaţii, echipamente şi accesorii, echipamente şi 

software specializate;  

 achiziţionarea de animale şi după caz a cotei de producţie;  

 plantarea şi replantarea plantelor perene;  

 achiziţionarea de teren pentru activităţi agricole. 

*Tip de acţiuni imateriale: 

 îmbunătăţirea managementului exploataţiei agricole; 

 îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiei agricole; 

 adaptarea producţiei la cerinţele pieţei;  

 respectarea normelor comunitare, în special, cerinţele de eco - 

condiţionalitate, de protecţia muncii, protecţia mediului şi sanitar-veterinare.  

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

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

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

aprobării deciziei individuate de acordare a sprijinului de instalare a tânărului 

fermier.  

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 12.000 de Euro pentru o 

exploataţie agricolă cu dimensiunea minimă de 6 UDE, iar peste această dimensiune, 

sprijinul pentru instalare poate creşte cu 4.000 Euro/ 1 UDE, dar nu va putea depăşi 

40.000 de Euro/ exploataţie. 

 

*Acţiuni materiale: 

Tip de acţiuni eligibile: 

- nu este cazul. 

 

6. Criterii de selecţie locală 

Criterii de selecţie a beneficiarilor măsurii: 

□ deţine o fermă de semi-subzistenţă; 

□ deţine o exploataţie agricolă într-o zonă defavorizată; 

□ are în proprietate exploataţia agricolă; 

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

vigoare; 

□ accesează o măsură de agro-mediu. 

Criterii de selecţie locală 
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1. Are vârsta sub 40 de ani şi se instalează pentru prima dată în 

exploataţia agricolă ca şi conducător (şef) al acesteia; 

Criteriul de selecţie locală 1 prezentat mai sus, ilustrează faptul că în zona ,,Poarta 

Transilvaniei’’ strategia propusă se adresează în special tinerilor. Prin urmare, se respectă 

criteriile de selecţie SCS 3.2.5. 

2. Are domiciliul pe teritoriul GAL ,,Poarta Transilvaniei’’; 

3. Ferma să fie amplasată pe teritoriul GAL ,,Poarta Transilvaniei’’; 

4. Deţine o fermă de semi-subzistenţă; 

Conform informaţiilor prezentate mai sus, criteriul de selecţie locală 4, ilustrează faptul că 

strategia propusă se adresează fermierilor de semi-subzistenţă. Prin urmare, se respectă 

criteriul de selecţie recomandat SCS 3.2.4. 

5. Are în proprietate exploataţia agricolă; 

6. Face parte dintr-o formă asociativă, recunoscută conform legislaţiei în 

vigoare; 

Criteriul de selecţie locală 6 prezentat mai sus, reprezintă o formă de promovare, în cadrul 

zonei ,,Poarta Transilvania’’, a formelor asociative. Introducerea acestui criteriu de selecţie 

locală ca reprezentând o prioritate pentru teritoriul GAL ,,Poarta Transilvaniei’’ 

demonstrează respectarea criteriului de selecţie recomandat SCS 3.2.7. 

7. Promovează abordări inovative în ceea ce priveşte managementul 

exploataţiei agricole. 

Criteriul de selecţie locală 7, ilustrează faptul că strategia propusă încurajează acţiunile 

inovative. Prin urmare, se respectă criteriul de selecţie recomandat SCS 3.2.1. 

7. Intensitatea ajutorului 

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 12.000 de Euro pentru o 

exploataţie agricolă cu dimensiunea minimă de 6 UDE, iar peste această dimensiune, 

sprijinul pentru instalare poate creşte cu 4.000 Euro/ 1 UDE, dar nu va putea depăşi 

40.000 de Euro/ exploataţie. 

 

Modalitatea de plată 

Sprijinul de instalare va fi acordat în două tranşe de plată:  

 prima tranşă se va acorda la data aprobării de către APDRP a solicitării 

pentru acordarea sprijinului şi este de 60% din valoarea sprijinului pentru 

instalare;  

 a doua tranşă, de 40% din valoarea sprijinului pentru instalare se va 

acorda la îndeplinirea acţiunilor prevăzute în Planul de afaceri. Verificarea 

condiţiilor pentru acordarea celei de-a doua tranşă nu va depăşi 30 de luni de la 
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data aprobării de către APDRP a deciziei pentru acordarea sprijinului. Până la 

cea de-a doua tranşă de plată, beneficiarii trebuie să realizeze toate investiţiile 

pentru modernizarea şi dezvoltarea exploataţiei, propuse în Planul de afaceri. 

Număr de 

proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu 

Estimarea 

costului 

total pe 

măsură 

Contribuţia 

FEADR –

măsură 

Contribuţia 

publică 

naţională 

Contrib

uţia 

privată 

12  28.667€ 344.000€   275.200 €   68.800 € 0 € 

 

8. Indicatori de monitorizare 

Tip de indicator 

 

Indicator Ţinta 2012-2013 

Realizare Număr total de tineri fermieri sprijiniţi 12 

 din care femei 5 

 fermieri de semi-subzistenţă 1 

 Volumul total al investiţiilor 344.000 € 

Rezultat Creşterea valorii adăugate brute în 

fermele care beneficiază de sprijin (mii. 

euro) 

70.000 € 

Impact Creșterea economică (mii. euro) 85.000 € 

Impact Creșterea productivității muncii Creştere 

anuală de 5% 

9. Buget  

Bugetul alocat măsurii pentru perioada 2012-2013, pentru GAL ’’Poarta  

Transilvaniei’’ este de 344.000euro. 

Măsuri menite să restructureze şi să dezvolte capitalul fizic şi să promoveze 

inovaţia 

 

Măsura Modernizarea exploataţiilor agricole 

Articole 

care stau 

la baza 

măsurii 

Articolul 20 (b) (i) si 26 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, 

Articolul 17 si punctul 5.3.1.2.1. din Anexa II a Regulamentului (CE) 

nr. 1974/2006, Articolul 34 si Anexa VIII, sectiunea II (2) din Tratatul 

privind aderarea României la Uniunea Europeană, 

Articolul 1 punctul 2 (1) (b, c, e) al Regulamentului (CE) nr.473/2009 

Anexa Regulamentului (CE) nr. 74/2009 
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1. Obiectivele urmărite prin implementarea proiectului şi raportul cu 

strategia de dezvoltare pentru teritoriul ’’Poarta Transilvaniei’’. 

Obiectivele măsurii 

Obiective generale 

□ Creşterea competitivităţii sectorului agricol printr-o utilizare mai bună 

a resurselor umane şi a factorilor de producţie şi îndeplinirea standardelor 

naţionale şi a standardelor comunitare. 

Obiectivele specifice 

□ Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, diversificarea 

producţiei, ajustarea profilului, nivelului şi calităţii producţiei la cerinţele 

pieţei, inclusiv a celei ecologice, precum şi producerea şi utilizarea energiei din 

surse regenerabile; 

□ Adaptarea exploataţiilor la standardele comunitare; 

□ Creşterea veniturilor exploataţiilor agricole sprijinite; 

□ Sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme 

asociative în vederea încurajării fenomenului de asociere. 

Obiectivele operaţionale 

□ Promovarea investiţiilor în exploataţiile agricole din sectorul vegetal şi 

de creştere a animalelor pentru realizarea de construcţii noi şi/sau 

modernizarea construcţiilor agricole existente din cadrul acestora şi a 

utilităţilor aferente, achiziţionarea de maşini şi utilaje noi, înfiinţarea de 

plantaţii, etc. 

Obiectivele prezentate mai sus reflectă analiza SWOT, acestea fiind în conformitate cu 

priorităţile 1 şi 2 şi cu obiectivele numărul 1,2,3 şi 5 prezentate în cadrul capitolului de 

priorităţi. 

Conform informaţiilor prezentate mai sus, obiectivele stabilite pentru implementarea 

planului de dezvoltare locală din teritoriul ,,Poarta Transilvaniei’’ reflectă analiza SWOT a 

grupului, iar între obiective şi priorităţi există o relaţie sinergică şi complementară. Prin 

urmare, se respectă criteriul de selecţie SCS 3.1.2. 

Raportul cu strategia de dezvoltare  

Articolul 1 punctul (9) Regulamentul (CE) nr. 363/2009. 

Codul 

măsurii 

121  
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Fragmentarea excesivă a proprietăţii în agricultură însoţită de gradul redus de 

asociere au condus, în Romănia, dar şi în zona GAL ,,Poarta Transilvaniei’’ la 

apariţia unei dualităţi, reprezentată pe de o parte de numărul mare al exploataţiilor 

de subzistenţă şi semi-subzistenţă, iar pe de altă parte de numărul redus al 

exploataţiilor comerciale, integral intrate pe piaţă. 

 

Efectivele de animale au scăzut drastic din cauza desfiinţării sau privatizării 

cooperativelor agricole de producţie şi a fermelor de stat, care a avut drept rezultat 

apariţia unor modificări structurale semnificative. Neputând utiliza spaţiile şi 

dotările tehnice din fostele unităţi de producţie intensivă, micii agricultori s-au bazat 

pe creşterea animalelor în principal pentru autoconsum. 

Cu toate acestea, în ultimii ani, efectivele de animale au fost relativ stabile, putându-

se observa şi semen de revigorare în acest sector. 

 

Nivelul tehnic de dotare existent în agricultura zonei ,,Poarta Transilvaniei’’ este 

insuficient, nu este adaptat condiţiilor de producţie care sunt foarte variate (tip de 

sol, pantă, climă etc.) şi nu este în măsură să asigure efectuarea lucrărilor mecanice 

în perioadele optime prevăzute de tehnologiile de cultură. Mai mult, capitalul fizic 

încă se caracterizează printr-un grad ridicat de uzură, atât fizică cât şi morală. 

 

Deşi există un potenţial agricol deosebit în zonă, se remarcă încă o insuficienţă 

diversificare a culturilor, în special a celor horticole, energetice, în sectorul creşterii 

animalelor, a practicării agriculturii ecologice pentru a veni în întâmpinarea 

cerinţelor pieţei prin diversificarea gamei sortimentale a producţiei şi prin 

îmbunătăţirea activităţii de marketing. 

Îndeplinirea standardelor de calitate a produselor agricole, a celor de protecţie a 

mediului, de igiena şi bunăstare a animalelor reprezintă un obiectiv principal mai 

ales pentru exploataţiile de creştere a animalelor. 

 

Consolidarea exploataţiilor agricole se va baza în principal pe sprijinirea membrilor 

unei forme asociative recunoscute, a tinerilor fermieri, a exploataţiilor agricole din 

zone defavorizate şi va avea ca efect îmbunătăţirea veniturilor exploataţiilor agricole. 

Se impune în continuare accelerarea restructurării şi modernizării exploataţiilor 

agricole, având în vedere importanţa economică, ecologică şi socială a acestora, 

pentru asigurarea dezvoltării unei agriculturi competitive şi durabile, în 

conformitate cu cerinţele de eco-condiţionalitate. 

 

Investiţiilor realizate până în prezent în zona ,,Poarta Transilvania’’ nu au reuşit 

decât într-o mică măsură să se adapteze nevoilor actuale ale pieţei. Se impune astfel, 

îmbunătăţirea competitivităţii exploataţiilor, în special a celor de semi-subzistenţa 

care prin investiţii în capital fix şi prin introducerea tehnologiilor noi şi performante 
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vor conduce la transformarea unui numar mare de astfel de ferme în exploataţii 

agricole viabile. 

2. Descrierea acţiunilor şi modul în care acestea satisfac nevoile 

stabilite, precum şi modul de acoperire a teritoriului ’’Poarta Transilvaniei’ 

Descrierea acţiunilor şi modul în care acestea satisfac nevoile stabilite  

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

echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum şi 

investiţiile privind adaptarea construcţiilor agricole pentru respectarea standardelor 

comunitare şi creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole. 

Se sprijină acţiunile inovative, cum ar fi (dar nu se limitează la): 

□ Achiziţionarea de solarii cu sistemul de fixare a suporţilor arcelor de cerc prin 

înşurubarea în pământ. Acest sistem elimină cheltuiala cu betonarea şi 

scurtează mult timpul de execuţie, permite mutarea oricând a solarului în cele 

mai bune condiţii prin deşurubarea uşoară; 

□ Achiziţionarea de utilaje agricole inteligente, care beneficiază de serviciile de 

diagnosticare, ce pot fi comandate de la distanţă pentru inspecţiile de servicii 

rapide. Acestea prezintă următoarele avantaje: punctele de întreţinere sunt 

accesibile de la nivelul solului; vizoarele sunt încastrate în majoritatea 

recipientelor de fluide; dispozitivul de atenţionare privind următoarea 

întreţinere, încorporat în vehicul, ne avertizează când trebuie să efectuăm 

întreţinerea; aerul din motor, aerul proaspăt din cabină şi filtrele de recirculare 

se inspectează şi se schimbă fără unelte; cuzineţii, rulmenţii şi arborii cardanici 

nu necesită întreţinere; 

□ Achiziţionarea sistemelor software în scopul conducerii automate a maşinilor 

prin satelit, a asistenţei electronice, în scopul optimizării proceselor de 

producţie, minimizării consumurilor energetice, creşterii preciziei şi timpilor de 

lucru, reducerii cheltuielilor de producţie; 

□ Achiziţionarea de prese de balotat care permit deplasarea continuă a maşinii de 

balotat, care continuă legarea şi descarcă balotul format fără a fi necesară 

oprirea procesului de balotare; 

□ Achiziţionarea de utilaje agricole dotate cu sistem de control al puterii 

motorului. Cu ajutorul căruia se ajustează în mod automat performanţa 

motorului în funcţie de condiţiile de utilizare şi solicită motorul doar la puterea 

de care are nevoie. Prin acest concept inteligent, se realizează economii 

importante de combustibil; 

□ Achiziţionarea de utilaje agricole dotate cu sistem inteligent de frânare a 

remorcilor, care măsoară deceleraţia tractorului şi calculează forţa de 

deceleraţie pe fiecare sistem de axe separat. Forţa de frânare care este disipată 

prin frânarea remorcii se calculează din diferenţă şi astfel, prin acest sistem care 
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menţine stabil agregatul tractor-remorcă, sunt evitate accidentele. Sistemul 

funcţionează fără a fi necesară o echipare suplimentară a remorcii şi este astfel 

compatibil cu toate sistemele de frânare non-musculară, inclusiv cu tehnologia 

modernă de frânare ABS; 

□ Achiziţionare de utilaje agricole dotate cu senzori care fac posibilă analiza 

directă/on-line a calităţii furajului recoltat. Prin această tehnologie, este 

determinat, în timp real, conţinutul în zaharuri, amidon, proteine, ADF, NDF, 

cenuşă brută, amidon şi umiditate. Astfel, se obţin informaţiile necesare pentru 

optimizarea proceselor de digestie şi însilozare, în cazul utilizării furajelor 

pentru biogaz sau în alimentaţia animalelor şi, nu în ultimul rând, pentru plata 

calităţii furajului recoltat. 

Scopul sprijinului acordat prin masură, cuprinde: 

□ Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor agricole; 

□ Respectarea standardelor comunitare aplicabile; 

□ Creşterea calităţii produselor obţinute şi diversificarea producţiei 

agricole; 

□ Promovarea producerii şi utilizării durabile de energie, inclusiv energie 

din surse regenerabile în cadrul fermei; 

□ Înfiinţarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt 

(până la 5 ani) şi regenerare pe cale vegetativă (lăstari, drajoni etc.), cum ar fi 

culturile de plopi, sălcii, salcâmi etc., în scopul producerii de energie 

regenerabilă; 

□ Creşterea competitivităţii produselor agricole prin promovarea 

procesării inclusiv a produselor tradiţionale la nivelul fermei şi comercializarea 

directă a acestora. 

Modul de acoperire a teritoriului de către acţiunile aferente acestei măsuri 

Acţiunile întreprinse de GAL ,,Poarta Transilvaniei’’ sunt destinate întregului 

teritoriu. 

Activităţile prezentate mai sus, sunt în conformitate cu priorităţile numărul 1 şi 2 şi cu 

obiectivul numărul 1,2,3 şi 5, prezentate în cadrul capitolului de priorităţi. 

Acţiunile stabilite în cadrul acestei măsuri, sunt în concordanţă cu obiectivele şi priorităţile 

strategiei. Prin urmare, se respectă criteriul de selecţie SCS 3.1.3. 

3. Sinergia cu alte măsuri 

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

sprijinul acordat prin măsurile 111 "Formare profesionala, informare şi difuzare de 

cunoştinţe şi 143 "Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru 

agricultori”. 
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De asemenea, sprijinul acordat prin măsură este complementar acţiunilor prevăzute 

în cadrul altor măsuri din Axa I (123 "Creşterea valorii adăugate a produselor 

agricole şi forestiere”, 142 "Înfiinţarea grupurilor de producători", 125 

"Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea 

agriculturii şi silviculturii”, 112 "Instalarea tinerilor fermieri”, 141 „Sprijinirea 

fermelor agricole de semi-subzistenţă”), Axa II şi Axa III. 

Sprijinul acordat acestei măsuri este complementar acţiunilor finanţate prin alte 

fonduri europene: 

□ Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR); 

□ Fondul de Coeziune (FC); 

□ Fondul Social European (FSE). 

Corelarea măsurii cu alte măsuri din FEADR şi alte fonduri va avea un efect pozitiv 

atât asupra modernizării sectorului productiv, cât şi asupra filierelor de 

comercializare a produselor agricole şi a protecţiei mediului înconjurător. 

Acţiunile specifice acestei măsuri se pot realiza fie individual, fie în 

complementaritate cu alte acţiuni din cadrul altor măsuri. 

Conform informaţiilor prezentate mai sus, prin intermediul acestei măsuri, strategia de 

dezvoltare locală propusă, ilustrează complementaritatea cu alte programe de dezvoltare. Prin 

urmare, se respectă criteriul de selecţie SCS 3.1.4. 

4. Beneficiari 

Tipul beneficiarilor 

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 121 sunt fermierii 

definiţi conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practică în 

principal activităţi agricole – activitate principală conform Certificatului de 

Înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – a căror exploataţie este 

situată pe teritoriul ţării, are o dimensiune egală sau mai mare de 2 UDE1, și care 

este înregistrată în Registrul unic de identificare / Registrul agricol. Astfel, pentru 

a beneficia de sprijin prin FEADR un solicitant trebuie să aibă ca obiect principal de 

activitate domeniul agricol, conform Certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul 

Registrului Comerţului, respectiv codul CAEN 01xx. Pentru a demonstra că practică 

în principal activităţi agricole, în cazul unei activitati existente, solicitantul trebuie să 

facă dovada că veniturile din activităţile agricole reprezintă cel puţin 50% din total 

venituri din exploatare. 

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt: 

□ Persoana fizică82; 

                                                 

82 Persoanele fizice neautorizate vor fi acceptate ca beneficiari potenţiali dacă se angajează să se 

autorizeze până la data încheierii contractului de finanaţare. 
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□ Persoana fizica autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu 

modificările și completările ulterioare; 

□ Intreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu 

modificările și completările ulterioare; 

□ Intreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008)3 cu 

modificările și completările ulterioare; 

□ Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu 

modificările și completările ulterioare); 

□ Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu 

modificările şi completările ulterioare); 

□ Societate pe acţiuni – să (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile şi 

completările ulterioare); 

□ Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu 

modificările şi completările ulterioare); 

□ Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu 

modificările şi completările ulterioare); 

□ Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu 

modificarile şi completările ulterioare); 

□ Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/ 1991) cu modificările şi 

completările ulterioare; 

□ Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005) cu 

modificările și completările ulterioare; 

□ Grup de producători constituit conform OG nr. 37/2005, cu modificările și 

completările ulterioare , doar cu condiţia ca investițiile realizate să 

deservească interesele propriilor membri; 

□ Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004 cu modificările și 

completările ulterioare), doar cu condiţia ca investițiile realizate să 

deservească interesele propriilor membri. 

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

investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membrii. Beneficiarii 

măsurii, a căror cerere de finanţare a fost selectată, sunt eligibili în cadrul schemei de 

garantare pentru sectorul agricol cu finanţare din PNDR. 

Evaluarea numărului de beneficiari: 3 beneficiari. 

Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului: 

□ Proiectul trebuie să respecte conformitatea cu obiectivul general al 

măsurii şi cu cel puţin unul din obiectivele specifice; 

□ Proiectul să fie în acord cu potenţialul agricol al zonei şi să 

demonstreze îmbunătăţirea performanţei generale a exploataţiei agricole la 

data dării în exploatare a investiţiei; 

□ Beneficiarul sau responsabilul legal al proiectului trebuie să 

dovedească o pregătire profesională, în raport cu proiectul; 
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□ Beneficiarul trebuie să prezinte Memoriul justificativ sau Studiul de 

fezabilitate; 

□ Beneficiarul trebuie să declare că asigură cofinanţarea investiţiei; 

□ Beneficiarul trebuie să prezinte dovada că a făcut demersurile pentru a 

obţine toate avizele şi acordurile conform legislaţiei în vigoare din domeniul: 

sanitar-veterinar, sanitar, fitosanitar şi de mediu necesare realizării investiţiei în 

cadrul proiectului. Pentru toate tipurile de investiţii, potenţialii beneficiari 

trebuie să obţină acordul de mediu în conformitate cu legislaţia naţională. În 

anumite situaţii menţionate în legislaţie, acordul de mediu este însoţit 

obligatoriu de studiul de impact de mediu, aşa cum se prezintă la punctul 5.2. 

din PNDR. 

Sectoare prioritare 

În cadrul măsurii sectoarele prioritare sunt: 

Sectorul vegetal: (i) legume, (ii) pepiniere şi plantaţii de pomi şi arbuşti fructiferi, 

căpşunării, (iii) culturi de câmp, (iv) pepiniere şi plantaţiile de viţă de vie pentru vin 

(cu excepţia restructurării/reconversiei plantaţiilor de viţă de vie) şi struguri de 

masă, (v) culture de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt şi regenerare pe cale 

vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă. 

Sectorul de creştere a animalelor: (i) bovine pentru lapte, (ii) bovine pentru carne, (iii) 

porcine (din care pentru: reproducţie, îngrăşare) (iv) ovine şi caprine, (v) păsări. 

5. Precizări privind acţiunile eligibile 

*Acţiuni materiale: 

Tip de acţiuni eligibile: 

Tipuri de investiţii (corporale/necorporale)  

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

după cum urmează: 

a. Construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia 

agricolă la nivel de fermă, incluzând investiţiile pentru respectarea standardelor 

comunitare şi pe cele pentru protecţia mediului; 

b. Construirea şi/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de 

acces din domeniul agricol, inclusiv utilităţi şi racorduri identificate ca necesare 

prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ; 

c. Construirea şi/sau modernizarea fermelor de taurine pentru producţia 

de lapte, ca de exemplu: echipamente pentru producerea de furaje, instalaţii de 

muls, linii tehnologice de prelucrare şi ambalare a produselor, dotări tehnice în 

scopul asigurării controlului calităţii la nivel de ferma, etc.; 
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d. Construirea şi/sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice 

şi instalaţiilor de irigat, asigurarea utilităţilor în vederea respectării condiţiilor de 

mediu; 

e. Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi, combine 

de recoltat, maşini, utilaje, instalaţii, echipamente şi accesorii, echipamente şi 

software specializate, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau 

memoriul justificativ; 

f. Investiţii în apicultură, cu excepţia celor realizate prin Programul 

Naţional Apicol; 

g. Investiţii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, 

cuprinzând echipamente pentru vânzarea acestora, inclusiv depozitare, răcire 

etc.; 

h. Investiţii necesare adaptării exploataţiilor pentru agricultură ecologică; 

i. Investiţiile necesare realizării conformităţii cu standardele comunitare; 

j. Protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole care se 

aplică numai pentru zonele nou desemnate conform Anexei nr.12 din Ghidul 

Solicitantului: Zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi – Localităţi conform Ord. 

MM/MADR nr.1552/743/2008. Data la care se încheie perioada de grație pentru 

acest standard este 14.10.2013; 

k. Investiţii în surse de energie regenerabilă 

l. Modernizare/Investiţii noi în staţii de epurare ape menajere 

Cheltuieli eligibile 

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

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

fezabilitate, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare 

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

achiziţionarea de patente şi licenţe (maxim 8% din valoarea totală eligibilă a 

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

proiectul nu prevede realizarea construcţiilor). 

 

*Acţiuni imateriale: 

Tip de actiuni eligibile: 

taxe pentruarhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de fezabilitate, taxe pentru 

eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilornecesareimplementării proiectelor, 

aşa cum sunt ele menţionate în legislaţia naţională, achiziţionarea de patente şi 

licenţe. 
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Alte tipuri de acţiuni eligibile (inovative) 

Achiziţionarea instalaţiilor de energie regenerabilă în activităţile de construcţie 

destinate sectorului agricol. 

Categoria “alte tipuri de cheltuieli eligibile” cuprinde acţiuni inovative care au ca scop 

dezvoltarea teritoriului GAL ,,Poarta Transilvaniei’’ prin producerea unor noi beneficii 

teritoriului şi generarea unei valori adăugate în zonă. 

Prin urmare, strategia de dezvoltare locală propusă ilustrează respectarea criteriului de 

selectie SCS 3.2.1, privind acţiunile inovative. 

 

Investiţiile şi costurile neeligibile sunt: 

i. Construcţia sau modernizarea locuinţei; 

ii. Achiziţionarea de bunuri second-hand; 

iii. Achiziţia de drepturi de producţie agricolă, de animale, plante anuale 

şi plantarea lor, conform art. 55, pct.2 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 

1974/2006; 

iv. Achiziţionarea de teren; 

v. TVA, cu excepţia TVA-ului nedeductibil, în cazul în care este în mod 

real şi definitiv suportat de către beneficiari, alţii decât persoanele 

neimpozabile, conform art. 71 (3), lit. A din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005; 

vi. Costuri operaţionale, inclusiv costuri de întreţinere şi chirie; 

vii. Comisioane bancare, costurile garanţiilor şi cheltuieli similare; 

viii. Contribuţia în natură; 

ix. Costuri de schimb valutar, taxe şi pierderi ocazionate de schimburile 

valutare asociate contului euro APDRP; 

x. Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, 

dobânzi, prima de asigurare etc.; 

xi. Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu excepţia studiilor 

tehnice, a planurilor de afaceri şi a studiilor de fezabilitate; 

xii. Costuri aferente Planului de afaceri sprijinit prin măsura 143 

„Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori”; 

xiii. Costuri privind închirierea de maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente; 

xiv. Investitii privind operaţiunile de simplă înlocuire în conformitate cu 

art. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006; 

xv. Investiţii în sectorul de piscicultură şi acvacultură; 

xvi. Investiţii în exploataţii de creştere a animalelor de blană; 
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xvii. Investiţii pentru producerea pomilor de Craciun; 

xviii. Investiţiile realizate în cadrul schemelor de sprijin în conformitate cu 

art. 2(2) din Regulamentul (CE) nr. 1974/ 2006. 

 

6. Criterii de selecţie locală 

1. Proiecte ale căror beneficiari sunt tineri (persoane până în 40 de ani); 

Criteriul de selecţie locală 1 prezentat mai sus, ilustrează faptul că în zona ,,Poarta 

Transilvaniei’’ strategia propusă se adresează în special tinerilor. Prin urmare, se respectă 

criteriile de selecţie SCS 3.2.5. 

2. Proiecte ale căror beneficiari sunt fermieri de semi-subzistenţă; 

Conform informaţiilor prezentate mai sus, criteriul de selecţie locală 2 ilustrează faptul că 

strategia propusă se adresează fermierilor de semi-subzistenţă. Prin urmare, se respectă 

criteriul de selecţie recomandat SCS 3.2.4. 

3. Proiecte ale căror beneficiari sunt constituiţi sub o formă asociativă sau sunt 

membrii unei forme asociative recunoscute conform legislaţiei în vigoare; 

Criteriul de selecţie locală 3 ilustrează promovarea grupurilor de producători şi a formelor 

asociative. Introducerea acestui criteriu de selecţie locală ca reprezentând o prioritate pentru 

teritoriul ,,Poarta Transilvaniei’’ are ca scop promovarea structurilor asociative şi, de 

asemenea, respectarea criteriului de selecţie SCS 3.2.7, privind grupurile de producători, 

asociaţiile şi parteneriatele. 

4. Proiecte care includ acţiuni de protecţie a mediului; 

Criteriul de selecţie 4 prezentat mai sus, ilustrează faptul că strategia GAL ,,Poarta 

Transilvaniei’’ integrează probleme de mediu. Prin urmare, acest criteriu de selecţie locală 

propus este în conformitate cu criteriul de selecţie recomandat SCS 3.2.6. 

5. Exploataţii agricole care se adaptează la standardele comunitare nou introduse; 

6. Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi prezentată mai sus; 

7. Proiectele din sectorul vegetal (punctele i-iv) care au investiţii în sisteme de irigaţii 

vor putea primi punctaj maxim pentru acest criteriu de selecţie numai dacă valoarea 

acestora este de: (1) minim 20% din valoarea eligibilă a proiectului pentru sectoarele 

de la punctele i, ii şi iv şi (2) minim 50% din valoarea eligibilă a proiectului pentru 

punctul iii; 

8. Exploataţii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/FEADR pentru 

acelaşi tip de activitate; 

9. Exploataţii vegetale şi de creşterea animalelor în sistem ecologic; 

10. Proiectele care au şi investiţii pentru procesarea produselor agricole; 
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11. Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate. 

Criteriile de selecţie locală prezentate mai sus sunt în conformitate cu priorităţile 1 şi 2 şi cu 

obiectivele numărul 1,2,3 şi 5 prezentate în cadrul capitolului de prioriăţi. 

Conform informaţiilor prezentate mai sus, criteriile de selecţie locală propuse se încadrează în 

obiectivele strategiei, acestea fiind, în conformitate cu priorităţile stabilite. Prin urmare, se 

respectă criteriul de selecţie SCS 3.1.5. 

7. Intensitatea ajutorului 

Intensitatea sprijinului nerambursabil este de 40% din valoarea eligibilă. 

Pentru sectorul zootehnic la care valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu va 

depăşi 400.000 Euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% reprezentând 

200.000 Euro.  

Pentru sectorul vegetal  la care valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu va depăşi 

400.000 Euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% reprezentând 200.000 

Euro. 

Pentru aceste sectoare sprijinul nerambursabil se va putea majora cu: 

□ 10% pentru investiţiile realizate de tinerii agricultori, cu vârsta sub 40 

de ani, la data depunerii cererii de finanţare; 

□ 10% pentru investiţiile realizate de agricultorii din zonele prevăzute la 

art. 36 litera (a), punctele (i), (ii), (iii) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005; 

□ 10% pentru investiţiile având drept scop implementarea noilor 

provocări prin următoarele tipuri de operaţiuni: „îmbunătăţirea eficienţei 

utilizării şi depozitării îngrăşământelor cu azotat”, „instalaţii pentru tratamentul 

apelor reziduale în exploataţii agricole şi în cadrul proceselor de prelucrare şi 

comercializare”. 

 

Această majorare se aplică exclusiv la partea din proiect destinată investiţiilor în 

aceste două tipuri de operaţiuni. 

 

Număr de 

proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu 

Estimarea 

costului 

total pe 

măsură 

Contribuţia 

FEADR -

măsură 

Contribuţi

a 

publică 

naţională 

Contribuţi

a 

privată 

3 9.750,3 € 29.251   € 23.400,80 € 5.850,20 € 14.625 € 

8. Indicatori de monitorizare 
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Tip 

indicator 

Indicator Ţinta 2012-2013 

Realizare Număr de exploataţii care primesc sprijin pentru 

investiţii 

3 

Împărţit în funcţie de:   

- statutul juridic  

- gen: femei / bărbaţi  

- categoria de vârstă a beneficiarului  

Volumul total al investiţiilor 29.251 € 

Rezultat Număr de exploataţii care realizează/introduce noi 

produse şi/sau tehnologii 

0 

Impact Creşterea economică – contribuţia Măsurii 121  3.640 € 

Creşterea productivităţii muncii Creştere anuală cu 

5% 

Adiţionali Număr de exploataţii de semi-subzistenţă sprijinite 2 

Număr de exploataţii sprijinite aparţinând 

membrilor formelor asociative 

2 

Număr de exploataţii care produc şi utilizează 

energie regenerabilă 

0 

Număr de exploataţii care îndeplinesc standardele 

comunitare, ca urmare a sprijinului 

0 

Număr de proiecte implementate în parteneriat sau 

asociere, grupuri de producători 

1 

Locuri de muncă create 1 

Beneficiari femei 2 

Proiecte inovative 0 

Beneficiari tineri 2 

9. Buget  

Bugetul total alocat măsurii pentru perioada 2012-2013, pentru GAL ’’Poarta 

Transilvaniei’’ este de 29.251  euro.  

 

Nr. 

crt. 

Tip investiţie Alocare 

financiară 

-EURO- 

1. Protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole 0 

2. Modernizare/Investiţii noi în staţii de epurare ape menajere 0 

3. Investiţii în surse de energie regenerabilă 0 
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1. Obiectivele urmărite prin implementarea proiectului şi raportul cu 

strategia de dezvoltare pentru teritoriul ’’Poarta Transilvaniei’’. 

 

Obiectivele măsurii 

 

Obiective generale 

Adaptarea infrastructurii agricole şi forestiere la noile structuri de proprietate 

apărute ca urmare a procesului de restituire a proprietăţilor în vederea creşterii 

competitivităţii sectorului agricol şi forestier. 

 

Obiectivele specifice 

□ Creşterea eficienţei activităţii agricole prin îmbunătăţirea 

aprovizionării cu input-uri şi o mai bună valorificare a produselor rezultate; 

□ Ameliorarea calităţii mediului şi diminuarea surselor de poluare.  

 

Obiectivele operaţionale 

□ Construirea şi/sau modernizarea infrastructurii agricole: drumurile de acces 

şi drumurile agricole de exploataţie, situate în fondul funciar agricol; 

□ Îmbunătăţirea competitivităţii sectorului agricol de semisubzistenţă prin 

ameliorarea gestionării durabile de către fermieri a exploataţiilor lor, având 

ca rezultat creşterea performanţei acestora 

Obiectivele prezentate mai sus reflectă analiza SWOT, acestea fiind în conformitate cu 

priorităţile 1 şi 2 şi cu obiectivul numărul 3, prezentate în cadrul capitolului de priorităţi. 

Conform informaţiilor prezentate mai sus, obiectivele stabilite pentru implementarea 

planului de dezvoltare locală din teritoriul ,,Poarta Transilvaniei’’ reflectă analiza SWOT a 

Măsura „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi 

adaptarea agriculturii şi silviculturii” 

Submăsura „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi 

adaptarea agriculturii” 

Articole 

care stau 

la baza 

măsurii 

Articolele 20 (b) (v) si 30 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, 

Punctul 5.3.1.2.5 din Anexa II a Regulamentului (CE) nr.1974/2006, 

Articolul 1 punctul 2 (1) (c) al Regulamentului (CE) nr.473/2009,   

Anexa Regulamentului (CE) nr. 74/2009,                                              

Articolul 1 punctul (9) Regulamentul (CE) nr. 363/2009 

Codul 

măsurii 

125 

Codul 

submăsurii 

125 a 
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grupului, iar între obiective şi priorităţi există o relaţie sinergică şi complementară. Prin 

urmare, se respectă criteriul de selectie SCS 3.1.2. 

Raportul cu strategia de dezvoltare  

Procesul de restituire a proprietăţilor agricole şi forestiere din ultimii 18 ani a 

condus la o fragmentare excesivă a proprietăţilor şi exploataţiilor agricole.  

Rețeaua de drumuri de acces ce deservește exploatațiile agricole nu este adaptată 

la noile cerințe necesare competitivității structurilor de exploatare rezultate.  

În procesul de restructurare şi reformă o parte importantă din infrastructura 

existentă nu a mai putut fi adaptată, consecința fiind deteriorarea acesteia și 

limitarea accesului în ferme. 

Folosirea eficientă a infrastructurii utilizabile reclamă investiţii nu numai pentru 

adaptare la noile structuri dar şi pentru modernizare şi dezvoltare. 

Oportunităţile dezvoltării economice sunt, în acest moment, limitate în zonele 

rurale ale GAL POARTA TRANSILVANIEI, în pofida existenţei unui potenţial 

important în agricultură. Lipsa unei infrastruturi de acces adecvate contribuie la 

această limitare. De asemenea, competitivitatea sectorului agricol este în mare 

măsură afectată de sub-dezvoltarea infrastruturii de acces. 

Având în vedere situaţia existentă, sprijinul acordat prin această masură va 

încuraja realizarea de investiţii în infrastructura de acces(drumuri de exploatație 

agricolă) și în consecință îmbunătățirea competitivității fermelor agricole de semi-

subzistență deservite de această infrastructură. 

2. Descrierea acţiunilor şi modul în care acestea satisfac nevoile 

stabilite, precum şi modul de acoperire a teritoriului ,,Poarta Transilvaniei’’ 

Descrierea acţiunilor şi modul în care acestea satisfac nevoile stabilite  

Sprijinul acordat prin această măsură este destinat următoarelor tipuri de acțiuni: 

□ îmbunătăţirea accesului la exploataţiile agricole; 

□ construirea şi modernizarea drumurilor de exploataţie care să asigure 

accesul public la exploataţiile agricole; 

Modul de acoperire a teritoriului de către acţiunile aferente acestei măsuri 

Acţiunile întreprinse de GAL ,,Poarta Transilvaniei’’ sunt destinate întregului 

teritoriu. 

Activităţile prezentate mai sus, sunt în conformitate cu priorităţile numărul 1 şi 2 şi cu 

obiectivul numărul 3, prezentate în cadrul capitolului de priorităţi. 

Acţiunile stabilite în cadrul acestei măsuri, sunt în concordanţă cu obiectivele şi priorităţile 

strategiei. Prin urmare, se respectă criteriul de selecţie SCS 3.1.3. 
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3. Sinergia cu alte măsuri 

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

sprijinul acordat prin măsura 111 ,,Formare profesională, informare şi difuzare de 

cunoştinţe”, 112 - ,,Instalarea tinerilor fermieri”, 121 -,,Modernizarea exploatațiilor 

agricole”, 141-,,Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență”, 143 -

,,Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori” 

De asemenea, sprijinul acordat prin măsură este complementar acţiunilor prevăzute 

în cadrul altor măsuri din Axa I şi Axa III. 

 

Demarcarea cu celelalte axe din PNDR 

Prin Axa 3 sunt sprijinite unitățile administrativ teritoriale(Comune) sau asociații ale 

acestora(ADI) care crează şi modernizează infrastructura fizică de bază și anume 

înfiinţarea de drumuri noi, extinderea şi îmbunătăţirea reţelei de drumuri de 

interes local (drumuri comunale, vicinale şi străzi din interiorul comunei) ce 

aparţin proprietăţii publice a unităţii administrative (comuna) pe teritoriul căreia 

se află, aşa cum sunt definite şi clasificate în conformitate cu legislaţia naţională 

în vigoare;  

Demarcarea cu alte fonduri 

Sprijinul acordat acestei măsuri este complementar acţiunilor finanţate prin alte 

fonduri: 

□ Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR); 

□ Fondul de Coeziune (FC); 

□ Fondul Social European (FSE). 

Prin FEDR sunt sprijinite întreprinderile (micro-întreprinderi, IMM-uri, întreprinderi 

intermediare din mediul urban, întreprinderi mari, orașe și municipii). 

 

Actiunile specifice acestei masuri se pot realiza fie individual, fie în 

complementaritate cu alte acţiuni din cadrul altor măsuri. 

 

Conform informaţiilor prezentate mai sus, strategia de dezvoltare locală propusă de 

parteneriatul ,,Poarta Transilvaniei’’, ilustrează complementaritatea cu alte programe de 

dezvoltare. Prin urmare, se respectă criteriul de selecţie SCS 3.1.4. 

4. Beneficiari 

Tipul beneficiarilor 

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 125, submăsura 125a 

sunt: 
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a) Organizaţii/federaţii de utilitate publică83 ale proprietarilor/deţinătorilor de 

terenuri agricole constituite în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

b) Comunele prin reprezentanții legali ai acestora şi asociaţii ale acestora; 

Evaluarea numărului de beneficiari: 1 beneficiari. 

5. Precizări privind acţiunile eligibile 

*Acţiuni materiale: 

Tip de investiții și cheltuieli eligibile: 

□ Infrastructură rutieră agricolă - construirea şi/sau modernizarea drumurilor 

de acces, poduri şi podeţe, drumurilor agricole de exploataţie; 

□ Cheltuielile pentru proiectare realizate înainte de aprobarea proiectului, 

incluzând studiu de fezabilitate, memoriu justificativ, studii hidrologice 

şi/sau hidro-geologice, proiectele tehnice se suportă din sprijinul acordat 

prin măsură şi nu pot depăşi 10% din valoarea eligibilă a proiectului. 

Investiţii neeligibile: 

□ Investiţiile de infrastructură care primesc finanţări din alte fonduri 

naţionale şi/sau externe84. 

□ Investiţiile pentru infrastructură realizate de beneficiarii măsurii 121 şi 

măsurii 322 din PNDR. 

Costuri neeligibile (lista indicativă): 

□ Costurile cu întreţinerea, reparaţiile şi exploatarea; 

□ TVA-ul, cu excepţia TVA-ului nerecuperabil, în cazul în care este în mod 

real şi definitive suportat de către beneficiari, alţii decât persoanele 

neimpozabile, conform art. 71 (3) lit. a) din Regulamentul Consiliului nr. 

1698/2005; 

□ Comisioane bancare, costurile garanţiilor şi cheltuieli similare; 

□ Proiectele de infrastructură agricolă care nu prezintă caracteristicile de 

calitate şi care nu sunt în conformitate cu Normativele de proiectare 

□ Costuri de schimb valutar, taxe şi pierderi ocazionate de schimburile 

valutare associate contului Euro APDRP. 

Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului: 

                                                 
83 Aceste organizaţii şi federaţii de organizaţii de îmbunătăţiri funciare sunt persoane juridice de utilitate publică, fără scop 

patrimonial ce se constituie şi funcţionează în conformitate cu Legea nr.138/2004 a îmbunătăţirilor funciare şi care 

administrează, întreţin şi repară infrastructura de îmbunătăţiri funciare în interesul membrilor acestora. 

84 MADR are contractate cu BIRD şi alţi finanţatori în domeniul irigaţiilor, o serie de programe de finanţare. MADR prin AM-

PNDR va pune la dispoziţia Agenţiei de plăţi lista proiectelor finanţate din alte surse externe asfel încât să se evite dubla 

finanţare sau suprapunerea obiectiveleor unor proiecte. Agenţia de plăţi va verifica înainte de aprobarea sprijinului că 

investiţia prevăzută a se realiza în cadrul proiectului nu beneficiază de altă finanţare. 
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□ Beneficiarii, cu excepţia autorităţilor locale, trebuie să fie înregistraţi în 

Registrul national al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare; 

□ Beneficiarii să prezinte acceptul scris al tuturor deţinătorilor de teren 

(persoane fizice şi juridice) care sunt implicaţi în proiect; 

□ Proiectul se încadrează în priorităţile propuse prin Planul de Urbanism 

General (PUG); 

□ Beneficiarii vor prezenta aprobarea adunării generale a 

organizaţiei/federaţiei pentru investiţia solicitată; 

□ Investiţiile vor fi realizate în amenajări viabile din punct de vedere 

economic sau care pot deveni viabile prin reabilitare sau modernizare; 

□ Beneficiarii vor prezenta studiul de fezabilitate care va cuprinde şi 

elemente de calcul ale eficienţei economice; 

□ Beneficiarii vor face dovada că au iniţiat procedurile pentru obţinerea 

avizelor şi acordurilor conform legislaţiei în vigoare, necesare realizării 

investiţiei în cadrul proiectului. Pentru toate tipurile de investiţii, 

potenţialii beneficiari trebuie să obţină acordul de mediu în conformitate 

cu legislaţia naţională. În anumite situaţii menţionate în legislaţie, acordul 

de mediu este însoţit obligatoriu de studiul de impact de mediu, aşa cum se 

prezintă la punctul 5.2. din PNDR; 

□ Beneficiarii trebuie să prezinte angajamentul că vor întreţine şi/sau repara 

infrastructura agricolă care beneficiază de sprijin. 

6. Criterii de selecţie locală 

1. Proiecte ale căror beneficiari sunt reprezentate de tineri (persoane 

până în 40 de ani); 

Criteriul de selecţie 1 prezentat mai sus, ilustrează faptul că în zona ,,Poarta 

Transilvaniei’’ strategia propusă se adresează în special tinerilor. Prin urmare, se 

respectă criteriile de selecţie SCS 3.2.5. 

 

2. Proiecte ale căror beneficiari sunt membrii unei forme asociative 

recunoscute conform legislaţiei în vigoare; 

Criteriul de selecţie locală 3 ilustrează promovarea formelor asociative. 

Introducerea acestui criteriu de selecţie locală ca reprezentând o prioritate pentru 

parteneriatul ,,Poarta Transilvaniei’’ are ca scop promovarea structurilor 

asociative şi respectarea criteriului de selecţie SCS 3.2.7, privind grupurile de 

producători, asociaţiile şi parteneriatele. 

3. Proiecte care includ acţiuni de protecţie a mediului; 

Criteriul de selecţie locală 4 prezentat mai sus, ilustrează faptul că strategia GAL  

,,Poarta Transilvaniei’’ integrează probleme de mediu. Prin urmare, acest criteriu de 
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selecţie locală propus este în conformitate cu criteriul de selecţie recomandat SCS 

3.2.6. 

4. Beneficiari care nu au mai beneficiat de alt sprijin comunitar pentru 

o investitie similară; 

5. Proiecte pentru cai de acces ce deservesc o suprafață agricolă cât mai 

mare; 

6. Proiecte pentru căi de acces cu rol multiplu; 

7. Proiecte pentru căi de acces proiectate în urma unui plan de comasare 

şi reparcelare; 

8. Proiecte de rute alternative pentru preluarea traficului agricol de pe 

drumurile europene, naţionale şi judeţene; 

9. Proiecte inovative. 

Criteriul de selecţie locală 7, ilustrează faptul că strategia propusă încurajează 

acţiunile inovative. Prin urmare, se respectă criteriul de selecţie recomandat SCS 

3.2.1. 

7. Intensitatea ajutorului 

Sprijinul public (comunitar şi naţional) acordat în cadrul acestei măsuri este de: 

o 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru investiţiile de utilitate 

publică care deserves întreaga comunitate. 

o 75% din totalul cheltuielilor eligibile pentru investiţiile de utilitate publică, 

care deservesc o parte din comunitate. 

 

Număr de 

proiecte 

 prevăzute 

Cost total 

mediu 

Estimarea 

costului 

total pe 

măsură 

Contribuţia 

FEADR -

măsură 

Contribuţia 

publică 

naţională 

Contribuţ

ia 

privată 

1  111.276 €  111.276 €  89.021 €  22.255 € 0 € 

8. Indicatori de monitorizare 

Tip 

indicator 

Indicator Ţintă 2012-2014 

Realizare 

 

Numărul de acţiuni sprijinite 

Împărţite pe: 

 tipul de acţiune (căi de acces) 

 tipul de teren (agricol/forestier) 

1 

 

1 

Volumul total al investiţiilor împărţite pe 111.276 
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(Euro):  

 tipul de acţiune 

 tipul de teren 

 agricol  

 forestier 

 comasarea terenurilor (după 2012)  

 infrastructura de prevenire şi de 

protecţie împotriva inundaţiilor 

111.276 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Rezultat Creşterea valorii adăugate brute (mii. Euro) 4.500 € 

Impact Creşterea economică  8.000 € 

Creşterea productivităţii muncii Creştere anuală cu 8% 

Adiţionali Suprafaţa modernizată şi reabilitată: 

Irigaţii - ha 

Drenaje – ha 

Combaterea eroziunii solului ha 

Protecţie împotriva inundaţiilor ha 

Lungimea drumurilor 

construite/modernizate: 

Agricole - km 

Forestiere – km 

0 

0 

0 

0 

0 

1,5 

1,5 

0 

9. Buget  

Bugetul alocat măsurii pentru perioada 2012-2013, pentru ,,Poarta Transilvaniei’’, 

este de 111.276 euro.  

 

 

1. Obiectivele urmărite prin implementarea proiectului şi raportul cu 

strategia de dezvoltare pentru teritoriul ,,Poarta Transilvaniei’’ 

Obiectivele măsurii 

Obiectiv general 

Măsura Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

Articole care 

stau la baza 

măsurii 

Articolul 20 d (i) si articolul 34 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, 

Articolul 24 si punctul 5.3.1.4.1 din Anexa II a Regulamentului (CE) 

nr.1974/2006 

Codul măsurii 141 
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Creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole în curs de restructurare pentru 

facilitarea rezolvării problemelor legate de tranziţie, având în vedere faptul că 

sectorul agricol şi economia rurală sunt expuse presiunii concurenţiale a pieţei unice. 

Obiectivele specifice ale măsurii se referă la: 

□ creşterea volumului producţiei destinate comercializării pentru ca fermele de 

semi-subzistenţă să devină viabile economic; 

□ diversificarea producţiei în funcţie de cerinţele pieţei şi introducerea de noi 

produse. 

Obiective operaţionale 

Asigurarea sprijinirii veniturilor necesare în perioada de restructurare a fermelor de 

semi-subzistenţă pentru mai buna utilizare a resurselor umane şi a factorilor de 

producţie, prin: 

□ stimularea spiritului antreprenorial; 

□ diversificarea activităţilor şi veniturilor. 

Conform informaţiilor prezentate mai sus, obiectivele stabilite pentru implementarea 

planului de dezvoltare locală din teritoriul ,,Poarta Transilvaniei’’ reflectă analiza SWOT a 

grupului, iar între obiective şi priorităţi există o relaţie sinergică şi complementară. Prin 

urmare, se respectă criteriul de selecţie SCS 3.1.2. 

Raportul cu strategia de dezvoltare  

În fermele de semi-subzistenţă fermierii desfăşoară diverse activităţi agricole de 

cultivare a plantelor şi de creştere a animalelor, bazate pe tradiţii specifice satului 

românesc. Aceste ferme se caracterizează printr-o structură de producţie foarte 

diversificată, determinată de necesităţile gospodăriei, precum şi printr-o dotare 

tehnică redusă şi necorespunzătoare, ceea ce împiedică creşterea productivităţii şi 

obţinerea unui surplus de produse destinate vânzării. Orientarea acestor ferme către 

piaţă necesită schimbarea sistemului de producţie şi implicit cheltuieli financiare 

suplimentare, pe care fermierii nu şi le pot permite. 

Sprijinul acordat pentru restructurarea fermelor de semi-subzistenţă este un 

instrument menit să determine, în principal, o îmbunătăţire a managementului 

însoţită de transformarea acestora în exploataţii familiale comerciale, capabile să 

identifice noi oportunităţi de valorificare a producţiei.  

2. Descrierea acţiunilor şi modul în care acestea satisfac nevoile 

stabilite, precum şi modul de acoperire a teritoriului ,,Poarta Transilvaniei’’ 

Descrierea acţiunilor şi modul în care acestea satisfac nevoile stabilite 

Sprijinul acordat prin această măsură are scopul de a asigura veniturile necesare în 

perioada de restructurare şi transformarea fermelor de semi-subzistenţă în 
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exploataţii orientate către piaţă, prin utilizarea durabilă a factorilor de producţie, 

îmbunătăţirea managementului prin diversificarea producţiei agricole, precum şi 

introducerea de tehnologii performante adaptate condiţiilor locale. Ca urmare, 

implementarea măsurii va conduce la creşterea veniturilor acestor ferme 

concomitent cu scăderea costurilor de producţie. 

Modul de acoperire a teritoriului de către acţiunile aferente acestei măsuri 

Acţiunile întreprinse de GAL ,,Poarta Transilvaniei’’ sunt destinate întregului 

teritoriu. 

Activităţile prezentate mai sus, sunt în conformitate cu prioritatea numărul 1 şi 2 şi cu 

obiectivul numărul 3, prezentate în cadrul capitolului de priorităţi. 

Acţiunile stabilite în cadrul acestei măsuri, sunt în concordanţă cu obiectivele şi priorităţile 

strategiei. Prin urmare, se respectă criteriul de selecţie SCS 3.1.3. 

3. Sinergia cu alte măsuri 

Sprijinul acordat acestei măsuri este complementar acţiunilor prevăzute în cadrul 

altor măsuri din Axa I (111 „Formare profesională, informare şi difuzare de 

cunoştinţe”, 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole ”, 142 "Înfiinţarea grupurilor 

de producători", 143 „Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru 

agricultori”), din Axa II şi Axa III. 

Pentru încurajarea fermelor de semi-subzistenţă să intre pe piaţă, beneficiarii 

sprijinului acordat prin această măsură pot accesa concomitent mai multe măsuri în 

cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală. De exemplu, un fermier de semi-

subzistenţă poate să acceseze măsurile care vizează formarea profesională şi 

serviciile de consultanţă. După caz, fermierul poate accesa şi măsura de modernizare 

a exploataţiilor agricole, sau alte măsuri cum ar fi: înfiinţarea grupurilor de 

producători, dezvoltarea de activităţi non-agricole şi acordarea de plăţi 

compensatorii pentru agro-mediu, în special pentru agricultura ecologică. 

De asemenea sprijinul este complementar acţiunilor prevăzute în cadrul măsurilor 

din alte Fonduri: 

- Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR); 

- Fondul de Coeziune (FC); 

- Fondul Social European (FSE). 

Conform informaţiilor prezentate mai sus, strategia de dezvoltare locală propusă de 

parteneriatul ,,Poarta Transilvaniei’’, ilustrează complementaritatea cu alte programe de 

dezvoltare. Prin urmare, se respectă criteriul de selecţie SCS 3.1.4. 

4. Beneficiari 

Tipul beneficiarilor 
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Beneficiarii eligibili pentru sprijinul nerambursabil acordat prin Măsura 141 sunt 

persoanele fizice în vârstă de până la 62 de ani (neîmpliniţi la data depunerii Cererii 

de finanţare), care desfăşoară activităţi economice, în principal activităţi agricole şi a 

căror exploataţie agricolă: 

□ are o dimensiune economică cuprinsă între 2 şi 8 UDE1; 

□ este situată pe Teritoriul “Poarta Transilvaniei”; 

□ este înregistrată în Registrul unic de identificare /Registrul agricol; 

□ comercializează o parte din producţia agricolă obţinută. 

Persoanele fizice pot desfăşura activităţi economice şi se pot înregistra şi autoriza în 

conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu 

modificările şi completările ulterioare: 

□ individual şi independent, ca persoane fizice autorizate; 

□ ca întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale; 

□ ca membri ai unei întreprinderi familiale. 

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

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

Evaluarea numărului de beneficiari:  7 beneficiari. 

Condiţii pentru acordarea spijinului 

Pentru a putea primi sprijin în cadrul Măsurii 141, solicitantul va trebui să 

întocmească un Plan de afaceri pentru o perioadă de cinci ani. 

După o perioadă de trei ani de la acordarea sprijinului se verifică respectarea 

cerinţelor minime din Planul de afaceri depus iniţial la solicitarea sprijinului. La 

această dată, solicitantul trebuie să demonstreze că faţă de situaţia iniţială a 

activităţii precizată în Planul de afaceri: 

□ producţia agricolă obţinută destinată comercializării înregistrează o creştere de 

20%, şi 

□ dimensiunea economică a exploataţiei agricole creşte cu minim 3 UDE. 

O dată cu verificarea îndeplinirii condiţiilor minime de acordare a sprijinului din 

Planul de afaceri la anul 3, beneficiarul trebuie să prezinte documente care atestă 

faptul că a urmat un curs de pregătire profesională prin Măsura 111 “Formare 

profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe”, în raport cu proiectul. 

Criteriile de selecţie pentru fermele de semi-subzistenţă: 

□ să facă parte cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, 

dintr-o formă asociativă recunoscută conform legislaţiei naţionale în vigoare 

(de exemplu: grup de producători, cooperativă etc.); 

□ să acceseze măsura de agro-mediu; 

□ să fie în zonă defavorizată; 
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□ să aparţină tinerilor fermieri sub 40 ani; 

□ să realizeze o investiţie, în special o investiţie pentru îndeplinirea conformităţii 

cu standardele comunitare. 

Sumarul cerinţelor planului de afaceri 

Planul de afaceri întocmit pentru obţinerea sprijinului în cadrul acestei măsuri 

trebuie să cuprindă următoarele cerinţe: 

□ O scurtă descriere a situaţiei curente; 

□ Obiectivele restructurării; 

□ După caz, investiţiile necesare pentru atingerea obiectivelor; 

□ Schimbările de management vizate; 

□ Pregătirea profesională vizată; 

□ Tipul şi cantitatea produselor obţinute în timpul şi după restructurare, 

inclusiv oportunităţile de piaţă; 

□ Demonstrarea viitoarei viabilităţi economice: costuri, venituri şi 

cheltuieli realizate, modalitatea de asigurare a consumului propriu şi creşterea 

cantităţii producţiei destinată comercializării; 

□ Evaluarea principalelor riscuri; 

□ Elemente referitoare la îndeplinirea cerinţelor de mediu, în special când 

exploataţia se află într-o zonă cu importanţă pentru mediu (HNV, Natura 

2000); 

□ Graficul de timp pentru restructurare, inclusiv obiective şi etape. 

 

5. Precizări privind acţiunile eligibile 

*Acţiuni  imateriale: 

Tip de acţiuni eligibile 

□ Sprijinul public nerambursabil se va acorda sub forma unei sume fixe 

anuale; 

□ Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este de 1.500 de 

Euro/an/fermă de semi-subzistenţă; 

□  Sprijinul se acordă pentru o perioadă de maxim 5 ani pentru cererile 

aprobate înainte de 31 decembrie 2013. 

*Acţiuni materiale: 

Tip de acţiuni eligibile: 

- nu este cazul. 

6. Criterii de selecţie locală 

1. să fie tineri (să aibă vârsta de cel mult 40 de ani); 
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Criteriul de selecţie 1 prezentat mai sus, ilustrează faptul că în zona ,,Poarta Transilvaniei’’ 

strategia propusă se adresează în special tinerilor. Prin urmare, se respectă criteriile de 

selecţie SCS 3.2.5. 

2. să fie fermieri de semi-subzistenţă; 

Conform informaţiilor prezentate mai sus, criteriul de selecţie locală 2 ilustrează faptul că 

strategia propusă se adresează fermierilor de semi-subzistenţă. Prin urmare, se respectă 

criteriul de selecţie recomandat SCS 3.2.4. 

3. să deţină ferma amplasată într-o zonă defavorizată; 

4. activităţile incluse în Planul de Afaceri au caracter inovativ; 

Criteriul de selecţie locală 4, ilustrează faptul că strategia propusă încurajează acţiunile 

inovative. Prin urmare, se respectă criteriul de selecţie recomandat SCS 3.2.1. 

5. să realizeze o investiţie, în special o investiţie pentru îndeplinirea conformităţii cu 

standardele comunitare. 

Criteriile de selecţie locală prezentate mai sus, sunt în conformitate cu prioritatea numărul 1 

şi 2 şi cu obiectivul numărul 3, prezentate în cadrul capitolului de priorităţi. 

Conform informaţiilor prezentate, criteriile de selecţie locală propuse se încadrează în 

obiectivele strategiei, ele fiind, totodată, în conformitate cu priorităţile stabilite. Prin urmare, 

se respectă criteriul de selecţie SCS 3.1.5.  

2. Intensitatea ajutorului 

Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională): 100%. 

Sprijinul acordat în cadrul măsurii este în totalitate nerambursabil şi are ca scop 

dezvoltarea exploataţiilor agricole care produc în principal produse agricole vegetale 

şi animale (materie primă) pentru consum uman şi hrana animalelor. 

Prin Măsura 141 se acordă sprijin public nerambursabil de 1.500 de Euro/an/fermă 

de semi-subzistenţă. Sprijinul se acordă pentru o perioadă de cinci ani, unui singur 

membru al familiei, pentru aceeaşi exploataţie agricolă. 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost total 

mediu 

Estimarea 

costului 

total pe 

măsură 

Contribuţia 

FEADR - 

măsură 

Contribuţia 

publică 

naţională 

Contribuţia 

privată 

7 4.500 € 31.500 € 25.200 € 6.300 €  0 € 

3. Indicatori de monitorizare 

Tip de indicator Indicatori Ţinta 2012-2013 

Realizare Număr total de ferme de semi- 7 
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subzistență sprijinite 

Rezultat Număr ferme intrate pe piaţă 6 

Impact Creşterea productivităţii muncii  Creştere anuală cu 8% 

Adiţionali Beneficiari persoane fizice 7 

 Beneficiari persoane juridice 0 

 Beneficiari forme asociative 

(intreprinderi familiale cf. OUG 44/2008) 

0 

 Beneficiari femei 3 

 Beneficiari tineri 6 

 Din zone defavorizate 1 

 Care aplică pentru agro-mediu –  

 Număr de ferme care introduc noi 

produse 

3 

4. Buget  

Bugetul alocat Măsurii 141 este de 31.500 euro. 

 

 

 

1. Obiectivele urmărite prin implementarea proiectului şi raportul cu 

strategia de dezvoltare pentru teritoriul ,,Poarta Transilvaniei’’. 

Obiectivele măsurii 

 

Obiectivul general: 

Măsura Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori 

Articole 

care stau 

la baza 

măsurii 

Anexa VIII, Sectiunea I Punctul D a Tratatului de Aderare a României 

si Bulgariei, amendat de Decizia Consiliului EC/664/2006; 

Articolul 25a si Anexa II a punctul 5.3.1.4.3 din Regulamentul (CE) nr. 

1974/2006 amendat prin Regulamentul (CE) nr. 434/2007. 

Codul 

măsurii 

143 
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Îmbunătăţirea competitivităţii sectorului agricol prin ameliorarea gestionării 

durabile de către fermieri a exploataţiilor lor având ca rezultat creşterea 

performanţei acestora.  

 

Obiectivul specific: 

Îmbunătăţirea managementului general al exploataţiilor agricole pentru atingerea 

performanţei, cu impact asupra ameliorării generale a rezultatelor (output-urilor) 

acestor exploataţii, diversificarea activităţilor fermelor, identificarea cerinţelor 

necesare respectării standardelor comunitare privind siguranţa profesională la locul 

de muncă şi protecţia mediului. 

 

Obiectivele operaţionale: 

Facilitarea accesului la serviciile de consiliere şi consultanţă a beneficiarilor măsurii 

de sem-isubzistenţă pentru a asigura trecerea acestora în categoria fermelor 

comerciale. 

Obiectivele prezentate mai sus reflectă analiza SWOT, acestea fiind în conformitate cu 

priorităţile 1, 2 şi 3 şi cu obiectivul numărul 3, prezentate în cadrul capitolului de priorităţi. 

Conform informaţiilor prezentate mai sus, obiectivele stabilite pentru implementarea 

planului de dezvoltare locală din teritoriul ,,Poarta Transilvaniei’’ reflectă analiza SWOT a 

grupului, iar între obiective şi priorităţi există o relaţie sinergică şi complementară. Prin 

urmare, se respectă criteriul de selectie SCS 3.1.2. 

Elaborarea de planuri de afaceri, consiliere pentru întocmirea cererilor pentru a 

beneficia de măsuri de dezvoltare rurală în special pentru tinerii fermieri, fermele de 

semi-subzistenţă şi fermierii care aplică pentru măsurile de agro-mediu, precum şi 

persoanele fizice ce aplică pentru măsura 221. 

Consiliere şi consultanţă privind respectarea bunelor practici agricole şi de mediu, 

precum şi cerinţele obligatorii în materie de gestiune prevăzute în articolele 4 şi 5 şi 

anexele III şi IV la Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 de stabilire a unor norme 

comune pentru schemele de sprijin direct din cadrul politicii agricole comune şi de 

stabilire a unor scheme de sprijin pentru agricultori. 

Raportul cu strategia de dezvoltare 

Situaţia precară a veniturilor din mediul rural argumentează necesitatea sprijinului 

în scopul asigurării consultanţei agricole. 

 

Majoritatea fermierilor nu sunt suficient de pregătiţi să îndeplinească condiţiile de 

eco-condiţionalitate, de accesare a plăţilor directe şi/sau a sprijinului financiar 

disponibil producătorilor agricoli prin intermediul organizaţiilor comune de piaţă, 

prin măsurile de sprijin pentru dezvoltare rurală, precum şi pentru respectarea 

standardelor comunitare privind calitatea alimentelor, diversificarea activităţilor în 
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ferme, protejarea mediului înconjurător, bunăstarea animalelor, calitatea produselor 

şi a normelor sanitar-veterinare şi fitosanitare, de igienă şi siguranţă profesională. 

 

Având în vedere cele prezentate se justifică susţinerea acordării sprijinului pentru 

serviciile de consiliere şi consultanţă, acestea creând o bună premisă pentru 

utilizarea instrumentelor comunitare, realizând astfel o restructurare a fermelor 

precum şi o îmbunătăţire a managementului acestora. 

2. Descrierea acţiunilor şi modul în care acestea satisfac nevoile 

stabilite, precum şi modul de acoperire a teritoriului ,,Poarta Transilvaniei’’ 

Descrierea acţiunilor şi modul în care acestea satisfac nevoile stabilite  

Scopul măsurii este de a sprijini agricultorii să utilizeze serviciile de consiliere şi 

consultanţă în vederea restructurării şi îmbunătăţirii performanţelor generale ale 

activităţii acestora. 

 

Consilierea va contribui la diseminarea şi înţelegerea practică a aplicării şi respectării 

bunelor practici agricole şi de mediu, asigurând condiţiile de protejare a mediului 

înconjurător şi utilizarea unor practici agricole prietenoase cu mediul. De asemenea, 

consilierea va contribui şi la elaborarea planurilor de afaceri necesare pentru 

accesarea fondurilor în vederea stabilirii tinerilor fermieri în mediul rural şi pentru 

fermele de semi-subzistenţă. 

 

Consultanţa va contribui la buna informare a agricultorilor pentru modernizarea 

fermelor, reorientarea calitativă a producţiei, diversificarea fermelor, aplicarea 

practicilor de producţie compatibile cu conservarea şi promovarea peisajului, pentru 

protejarea mediului, respectarea standardelor de igienă şi bunăstare animală şi 

pentru dobândirea aptitudinilor manageriale necesare administrării unei exploataţii 

viabile din punct de vedere economic. Consultanţa vizează şi aplicarea standardelor 

privind siguranţa ocupaţională la locul de muncă bazate pe legislaţia comunitară. 

 

Se va urmări difuzarea de cunoştinţe în materie de gestiune şi administrare a 

terenurilor şi a exploataţiilor agricole, de aplicare a bunelor practici agricole şi de 

mediu conform Cap. 1 articolele 4 şi 5 şi anexele III şi IV din Regulamentul (CE) nr. 

1782/2003. 

 

Modul de acoperire a teritoriului de către acţiunile aferente acestei măsuri 

Acţiunile întreprinse de GAL ,,Poarta Transilvaniei’’ sunt destinate întregului 

teritoriu. 

Activităţile prezentate mai sus, sunt în conformitate cu priorităţile numărul 1,2 şi 3 şi cu 

obiectivul numărul 3, prezentate în cadrul capitolului de priorităţi. 
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Acţiunile stabilite în cadrul acestei măsuri, sunt în concordanţă cu obiectivele şi priorităţile 

strategiei. Prin urmare, se respectă criteriul de selecţie SCS 3.1.3. 

3. Sinergia cu alte măsuri 

□ Măsura 112 ,,Instalarea tinerilor fermieri’’; 

□ Măsura 141 ,,Sprijinirea fermelor de semi-subzistenţă’’; 

Conform informaţiilor prezentate mai sus, strategia de dezvoltare locală propusă de 

parteneriatul ,,Poarta Transilvaniei’’, ilustrează complementaritatea cu alte programe de 

dezvoltare. Prin urmare, se respectă criteriul de selecţie SCS 3.1.4. 

4. Beneficiari 

Tipul beneficiarilor 

Beneficiarii direcţi ai acestui sprijin sunt furnizorii de consiliere şi consultanţă 

respectiv entităţi publice sau private, care îndeplinesc criteriile de calificare şi de 

selecţie. 

 

Beneficiarii finali ai acestui sprijin sunt fermierii, asa cum sunt definiţi în 

subcapitolul 5.2. din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală. 

 

Nu sunt eligibile pentru a primi sprijin prin această măsură fermele de subzistenţă şi 

exploataţiile/gospodăriile silvice care nu dezvoltă şi activităţi agricole. 

 

Evaluarea numărului de beneficiari direcţi:1 beneficiar. 

5. Precizări privind acţiunile eligibile 

* Acţiuni imateriale: 

Tip de acţiuni eligibile: 

Organizarea de cursuri de pregătire pentru furnizarea de servicii de consiliere şi 

consultanţă agricultorilor care beneficiază de sprijin pentru exploataţiile de semi-

subzistenţă 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 şi Bulgariei). 

 

Furnizarea serviciilor de consiliere şi consultanţă se va realiza individual pentru 

fiecare fermier, pe baza acceptului acestuia fără discriminare pe criterii de vârstă, 

sex, rasă, origine etnică, apartenenţă politică sau religioasă etc. 

 

Următoarele costuri sunt eligibile pentru ajutor financiar: 

□ Servicii de consiliere şi consultanţă pentru fermierii care sunt eligibili 

să acceseze sprijin financiar acordat prin următoarele măsuri din cadrul 
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Programului Naţional de Dezvoltare Rurala: Măsura 112 „Instalarea tinerilor 

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

□ Servicii de consiliere şi consultanţă privind managementul exploataţiei 

şi aplicarea bunelor practici agricole şi de mediu aşa cum sunt prevăzute în 

Capitolul 1 articolele 4 si 5 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 şi anexele III şi 

IV ale aceluiaşi regulament, privind normele de securitate la locul de muncă 

precum şi alte condiţii prevazute în regulamentele comunitare;  

□ Servicii de consiliere şi consultanţă privind respectarea standardelor 

unei agriculturi moderne de calitate adresată exploataţiilor agricole comerciale, 

inclusiv procesarea în cadrul fermei. 

Criterii de eligibilitate a beneficiarilor serviciilor de consultanţă 

□ fermieri care deţin ferme de semi-subzistenţă; 

□ tineri fermieri şi instalarea acestora; 

□ fermieri care aplică pentru măsură 214 ”plaţi pentru agro - mediu”; 

□ fermieri (doar persoane fizice) care aplică pentru măsură 221 „prima 

împădurire a terenurilor agricole”; 

□ alţi fermieri (ferme comerciale, membri ai unor grupuri de producători 

sau ai altor forme asociative) pentru acţiunile de consiliere/consultanţă generală; 

 

6. Criterii de selecţie locală 

1. Tineri care n-au împlinit vârsta de 40 de ani la data depunerii cererii de 

finanţare, cu domiciliul pe teritoriul GAL ,,Poarta Transilvaniei’’; 

Criteriul de selecţie locală 1 prezentat mai sus, ilustrează faptul că în zona ,,Poarta 

Transilvaniei’’ strategia propusă se adresează în special tinerilor. Prin urmare, se respectă 

criteriile de selecţie SCS 3.2.5. 

2. Beneficiarul este membru al unui grup de producători sau altă formă 

asociativă recunoscută de legislaţia în vigoare. 

Criteriul de selecţie locală 2 prezentat mai sus, reprezintă o formă de promovare, în cadrul 

zonei ,,Poarta Transilvania’’, a formelor asociative. Introducerea acestui criteriu de selecţie 

locală ca reprezentând o prioritate pentru teritoriul GAL ,,Poarta Transilvaniei’’ 

demonstrează respectarea criteriului de selecţie recomandat SCS 3.2.7. 

3. Proiecte care includ acţiuni de protecţie a mediului. 

Criteriul de selecţie locală 3 prezentat mai sus ilustrează faptul că strategia GAL ,,Poarta 

Transilvaniei’’ integrează probleme de mediu. Prin urmare, acest criteriu de selecţie locală 

propus este în conformitate cu criteriul de selecţie recomandat SCS 3.2.6. 

Criteriile de selecţie localăprezentate mai sus, sunt în conformitate cu prioritatea 

numărul 1,2şi 3 şi cu obiectivul numărul 7, prezentate în cadrul capitolului de 

priorităţi. 
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Criteriile de selecţie locală propuse se încadrează în obiectivele strategiei, acestea fiind, în 

conformitate cu priorităţile stabilite. Prin urmare, se respect criteriul de selecţie SCS 3.1.5. 

4. Intensitatea ajutorului 

Valoarea sprijinului este de 100% din cheltuielile eligibile numai pentru fermele de 

semi-subzistenţă. (Conform Deciziei 664/CE din 19 iunie 2006 privind adaptarea 

anexei VIII la Tratatul de aderare a României şi Bulgariei). 

 

Nu sunt eligibile: 

Cheltuielile de investiţii. 

 

Număr de 

proiecte 

    prevăzute 

Cost total 

mediu 

Estimarea 

costului 

total pe 

măsură 

Contribuţia 

FEADR -

măsură 

Contribuţia 

publică 

naţională 

Contribuţia 

privată 

1 14.700 € 14.700 € 11.760  € 2.940 € 0 € 

 

5. Indicatori de monitorizare 

Tip indicator Indicatori Ţinta 2012-2013 

Realizare Număr de fermieri consiliaţi: 16 

din care femei 9 

 Număr de fermieri consiliaţi pentru Măsura 

112 ,,Instalarea tinerilor fermieri’’ 

8 

 Din care: 

Fermieri de semisubzistenţă 

 

3 

 Număr de fermieri consiliaţi pentru Măsura 

141 “Sprijinirea fermelor agricole de semi-

subzistenţă” 

8 

Impact Creşterea productivităţii muncii Creştere anuală 

cu 4% 

6. Buget  

Bugetul alocat măsurii pentru perioada 2012-2013, pentru GAL ’’Poarta 

Transilvaniei’’ este de 14.700 euro. 

 

AXA 3 CALITATEA VIEŢII ÎN ZONELE RURALE ŞI DIVERSIFICAREA 

ECONOMIEI RURALE 

MĂSURI PRIVIND DIVERSIFICAREA ECONOMIEI RURALE 
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1. Obiectivele urmărite prin implementarea proiectului şi raportul cu 

strategia de dezvoltare pentru teritoriul ,,Poarta Transilvaniei’’. 

Obiectivele măsurii 

 

Obiectivul general: 

Obiectivul general al măsurii vizează dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin 

încurajarea activităţilor non-agricole, în scopul creşterii numărului de locuri de 

muncă şi a veniturilor adiţionale. 

 

Obiectivele specifice: 

□ Crearea şi menţinerea locurilor de muncă în spaţiul rural; 

□ Creşterea valorii adăugate în activităţi non-agricole; 

□ Crearea şi diversificarea serviciilor pentru populaţia rurală prestate de 

către micro-întreprinderi. 

Obiectivele operaţionale: 

□ Crearea de micro-întreprinderi precum şi dezvoltarea celor existente în 

sectorul non-agricol, în spaţiul rural; 

□ Încurajarea iniţiativelor de afaceri promovate, în special de către tineri 

şi femei; 

□ Încurajarea activităţilor meşteşugăreşti şi a altor activităţi tradiţionale; 

□ Reducerea gradului de dependenţă faţă de agricultură. 

Obiectivele prezentate mai sus reflectă analiza SWOT, acestea fiind în conformitate cu 

priorităţile 2 şi 3 şi cu obiectivul numărul 8, prezentate în cadrul capitolului de priorităţi. 

Conform informaţiilor prezentate mai sus, obiectivele stabilite pentru implementarea 

planului de dezvoltare locală din teritoriul ,,Poarta Transilvaniei’’ reflectă analiza SWOT a 

grupului, iar între obiective şi priorităţi există o relaţie sinergică şi complementară. Prin 

urmare, se respectă criteriul de selectie SCS 3.1.2. 

Raportul cu strategia de dezvoltare 

Măsura Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi 

Articole 

care stau 

la baza 

măsurii 

Articolele 52 (a) (ii) si 54 ale Regulamentului (CE) Nr.1698/2005 

Punctul 5.3.3.1.2 din Anexa II a Regulamentului nr.1974/2006 

Articolul 1 punctul 2 (1) (b) al Regulamentului (CE) Nr.473/2009 

Anexa Regulamentului (CE) nr. 74/2009 Articolul 1 punctul (9) 

Regulamentul (CE) nr. 363/2009 

Codul 

măsurii 

312 
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Promovarea unei dezvoltări echilibrate, în vederea realizării coeziunii economice şi 

sociale impune acordarea unei atenţii deosebite dezvoltării zonelor rurale ,,Poarta 

Transilvaniei’’. 

În prezent în cadrul teritoriului ,,Poarta Transilvaniei’’, funcţiile economice depind 

aproape în întregime, de existenţa activităţilor agricole. Necesitatea restructurării 

activităţilor la nivelul fermelor agricole împreună cu îmbunătăţirea capitalului 

fermelor comerciale şi orientarea inevitabilă către o ocupare parţială în agricultură 

va determina eliberarea unei părţi considerabile a forţei de muncă din sectorul 

agricol. Această situaţie explică necesitatea creării de locuri de muncă alternative, 

precum şi a surselor de venituri adiţionale din activităţi non-agricole, alături de 

reorientarea forţei de muncă spre activităţi non-agricole productive şi către 

dezvoltarea serviciilor pentru populaţia rurală.  

Dezvoltarea micro-întreprinderilor este recunoscută ca fiind sursa cea mai 

semnificativă de creare de locuri de muncă/obţinere de venituri în spatiul rural, atât 

pentru economiile deja dezvoltate, cât şi pentru cele în curs de dezvoltare. 

 

Având în vedere nivelul scăzut al veniturilor obţinute din activităţi non-agricole în 

zona ,,Poarta Transilvaniei’’, se impune necesitatea creării de noi microîntreprinderi 

care vor revitaliza economia rurală prin crearea de locuri de muncă pentru populaţia 

rurală în sectorul non-agricol şi creşterea veniturilor acesteia. 

Sprijinul vizat prin această măsură se adresează micro-întreprinderilor, precum şi 

locuitorilor din spaţiul rural care doresc să desfăşoare o activitate economică 

devenind antreprenori. O atenţie deosebită se va acorda femeilor din spaţiul rural, 

dat fiind faptul că datele statistice arată că acestea dezvoltă afaceri într-un număr 

mult mai redus decât bărbaţii. 

2. Descrierea acţiunilor şi modul în care acestea satisfac nevoile 

stabilite, precum şi modul de acoperire a teritoriului ,,Poarta Transilvaniei’’ 

Descrierea acţiunilor şi modul în care acestea satisfac nevoile stabilite  

Sprijinul activităţilor non-agricole în spaţiul rural prin intermediul dezvoltării 

microîntreprinderilor atât nou create cât şi existente. 

 

Acţiunile prevăd: 

 

1. Investiţii în activităţi non-agricole productive cum ar fi: 

□ Industria uşoară (articole de pielărie, încălţăminte, lână, blană, tricotaje, 

produse de uz gospodăresc, produse odorizante etc.); 

□ În activităţi de procesare industrială a produselor lemnoase - începând 

de la stadiul de cherestea (ex. mobilă); 
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□ Mecanică fină, asamblare masini, unelte şi obiecte casnice, producerea 

de ambalaje etc. 

Investiţii pentru dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti, de artizanat şi a altor 

activităţi tradiţionale non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lânii, 

olăritul, brodatul, confecţionare instrumente muzicale tradiţionale etc.), precum şi 

marketingul acestora (mici magazine de desfacere a propriilor produse obţinute din 

aceste activităţi). 

Servicii pentru populaţia rurală cum ar fi: 

□ Servicii de croitorie, frizerie, cizmărie; 

□ Servicii de conectare şi difuzare internet; 

□ Servicii de mecanizare, transport (altele decât achiziţia mijloacelor de transport) 

protecţie fitosanitară, însămânţare artificială a animalelor, servicii sanitar-

veterinare; 

□ Servicii medicale; 

□ Servicii reparaţii masini, unelte şi obiecte casnice. 

Investiţii în producerea de energie regenerabilă, cum ar fi: 

□ Achiziţionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse 

regenerabile decât biocombustibilii. 

Modul de acoperire a teritoriului de către acţiunile aferente acestei măsuri 

Acţiunile întreprinse de GAL ,,Poarta Transilvaniei’’ sunt destinate întregului 

teritoriu. 

Activităţile prezentate mai sus, sunt în conformitate cu prioritatea numărul 3 şi cu obiectivul 

numărul 8, prezentate în cadrul capitolului de priorităţi. 

Acţiunile stabilite în cadrul acestei măsuri, sunt în concordanţă cu obiectivele şi priorităţile 

strategiei. Prin urmare, se respectă criteriul de selecţie SCS 3.1.3. 

3. Sinergia cu alte măsuri 

Criteriile şi liniile de demarcare cu alte instrumente financiare ale UE şi alte 

măsuri PNDR 

□ Demarcarea intervenţiei FEADR şi FEDR pentru producerea energiei 

electrice/termice din surse regenerabile: 

- FEADR (PNDR - Axa 3, Măsura 312) va sprijini achiziţionarea de echipamente de 

producere a energiei din alte surse regenerabile decât biocombustibilii, numai ca 

parte componentă a proiectelor şi folosirea acesteia în activităţile specifice derulate 

de către micro-întreprinderile din spaţiul rural; 
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-  FEDR (POS-CCE) va sprijini întreprinderile (IMM-uri, intermediare şi mari) care 

produc energie din alte surse regenerabile ca activitate principală (exceptând atât 

întreprinderile care procesează produse agricole listate în Anexa 1 la Tratat cât şi 

micro-întreprinderile din spaţiul rural). 

□ Demarcarea intervenţiei FEADR şi FEDR pentru investiţii productive 

derulate de către micro-întreprinderi: 

-  FEADR (PNDR– Axa 3, Măsura 312) va sprijini: 

Micro-întreprinderile din spaţiul rural care desfăşoară activităşi non-agricole, 

exceptând, micro-întreprinderile pentru start-up de high tech şi spin-off-urile 

inovative. 

-  FEDR (POS CCE) va sprijini: 

Micro-întreprinderile pentru start-up-urile de high tech si spin-off-urile inovative de 

pe întreg teritoriul ţării, 

-  FEDR (POR) va sprijini: 

Micro-întreprinderile din spaţiul urban. 

 

Coerenţa intervenţiei FEADR (PNDR-Axa 3) cu intervenţia FSE (POS DRU): 

Investiţiile susţinute prin Măsura 312 a PNDR, sunt completate de intervenţia POS 

DRU privind orientarea, consilierea şi traning-ul în domeniul antreprenorial şi non-

agricol acordat locuitorilor din mediul rural, în special celor provenind din 

agricultura de subzistenţă. 

□ Prin Măsura 312 sunt susţinute activităţi de procesare a produselor 

Anexa 1 având drept rezultat obţinerea unui produs non-Anexa 1 care poate fi 

numai produs non-alimentar, cu excepţia biocombustibilului. 

În concluzie, demarcarea se face în funcţie de tipul activităţii sprijinite. 

Actiunile specifice acestei masuri se pot realiza fie individual, fie in 

complementaritate cu alte actiuni din cadrul altor masuri. 

Conform informaţiilor prezentate mai sus, strategia de dezvoltare locală propusă de 

parteneriatul ,,Poarta Transilvaniei’’, ilustrează complementaritatea cu alte programe de 

dezvoltare. Prin urmare, se respectă criteriul de selecţie SCS 3.1.4. 

4. Beneficiari 

Tipul beneficiarilor 

□ Micro-întreprinderile aşa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei 

(CE) nr. 361/2003 şi în legislaţia naţională în vigoare - Legea nr. 346/2004 

privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu 

modificările şi completările ulterioare. (având mai puţin de 10 angajaţi şi o cifră 
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de afaceri anuală netă sau active totale având o valoare de până la 2,0 milioane 

Euro). 

□ Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici) - care se vor 

angaja ca până la data semnării contractului de finanţare să se autorizeze cu un 

statut minim de persoană fizică autorizată, conform Legii nr. 300/2004 privind 

autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi 

economice în mod independent, cu modificările şi completările ulterioare. şi să 

funcţioneze ca micro- întreprindere. 

Beneficiarii măsurii, a căror cerere de finanţare a fost selectată, sunt eligibili pentru 

schema de garantare pentru IMM-uri cu finanţare din PNDR. 

Un beneficiar care a îndeplinit condiţiile de eligibilitate şi de selecţie prevăzute în 

această fişă este considerat că îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.51 alin 3 din 

Regulamentul (CE) nr. 1974/2006. 

Evaluarea numărului de beneficiari: 12 beneficiari. 

Criterii de eligibilitate 

□ Micro-întreprinderile atât cele existente cât şi start-up (nou înfiinţate) 

trebuie să fie înregistrate şi să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect, în 

spaţiul rural; 

□ Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei; 

□ Micro-întreprinderea trebuie să nu fie în dificultate; 

□ Beneficiarul sau responsabilul de proiect să facă dovada deţinerii de 

aptitudini manageriale/marketing sau în acord cu activitatea propusă prin 

proiect (experienţă/cursuri de formare profesională absolvite - cel puţin nivel 

de iniţiere, cursuri de calificare etc.) sau să le dobândească până la efectuarea 

ultimei plăţi; 

□ Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele şi acordurile necesare 

investiţiei respective; 

□ Beneficiarul trebuie să prezinte avizele/autorizaţiile de mediu, necesare 

investiţiei; 

□ Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra 

terenului pe care urmează să realizeze investiţia sau dreptul de folosinţă pe o 

perioadă de cel puţin 10 ani; 

□ Beneficiarul să declare pe proprie răspundere că va asigura 

cofinanţarea proiectului; 

□ Beneficiarul trebuie să declare pe proprie răspundere faptul că suma 

totală a ajutorului public nerambursabil accesat de către acesta nu depăşeşte 
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200.000 Euro (100.000 Euro pentru activităţile din sectorul transportului rutier) 

pe o perioadă de până la 3 ani fiscali. 

Criterii de selecţie  

□ Aplicantul nu a mai primit fonduri comunitare pentru activităţi 

similare în ultimii 3 ani; 

□ Proiectele care prin activitatea propusă creează mai mult de un loc de 

muncă/25.000 Euro investiţi; 

□ Proiectele care promovează activităţi meşteşugăreşti, de artizanat; 

□ Proiecte derulate de femei/tineri cu vârsta până în 40 de ani la data 

depunerii proiectelor; 

□ Start-up-uri care vizează activităţi non-agricole productive; 

□ Proiecte ce vizează dezvoltarea serviciilor sanitar-veterinare; 

□ Proiecte ce vizează achiziţionarea de echipamente pentru producere a 

energiei din alte surse regenerabile decât biocombustibilii. 

Punctajele pentru proiectele care prevăd investiţii pentru activităţile meşteşugăreşti, 

de artizanat şi energie regenerabilă, se acordă proporţional cu ponderea acestor 

investiţii, în valoarea totală eligibilă a proiectului. 

5. Precizări privind acţiunile eligibile şi activităţile neeligibile  

*Acţiuni materiale: 

Tip de acţiuni eligibile 

□ Investiţii corporale (construcţia, modernizarea, extinderea clădirilor în 

scop productiv; dotarea aferentă cu echipamente, utilaje etc., inclusiv 

achiziţionarea în leasing a acestora); 

□ Echipamente şi dotări pentru gestionarea deşeurilor rezultate; 

□ Mică infrastructură de conectare la sistemele de apă-canalizare sau 

rezolvare pe cont propriu a acestor utilităţi. 

*Acţiuni imateriale: 

Tip de acţiuni eligibile: 

□ Investiţii necorporale (software, patente, licenţe etc.), inclusiv 

achiziţionarea în leasing a acestora; 

□ Onorarii şi diurnă pentru activităţi de consultanţă: plan de afaceri, 

studii de productivitate, studii de fezabilitate, studii de piaţă, plan de 

marketing, etc.; 

□ Costuri generale pentru pregătirea proiectelor de construcţii: 
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□ Taxe pentru arhitecţi, ingineri, pentru eliberarea certificatelor, avizelor, 

autorizaţii etc.; 

□ Onorarii pentru realizarea de pagini web, material promoţionale 

pentru prezentarea afacerii. 

Tipuri de activităţi neeligibile  

□ Activităţi sprijinite prin măsurile Axei 1 şi Axei 2 ale PNDR; 

□ Fabricarea băuturilor alcoolice şi a berii; 

□ Fabricarea produselor din tutun; 

□ Fabricarea armamentului şi muniţiei; 

□ Baterea monedelor; 

□ Activităţi de turism şi recreaţionale legate de activitatea turistică; 

□ Acţiuni exclusiv de comerţ şi intermedieri comerciale, cu excepţia 

vânzării de produse obţinute din propriul proces productiv; 

□ Intermedieri financiare; 

□ Tranzacţii imobiliare; 

□ Cercetare-dezvoltare; 

□ Administraţie publică şi apărare; 

□ Asigurări sociale din sistemul public; 

□ Jocurile de noroc şi pariurile precum şi activităţile recreative legate de 

acestea; 

□ Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale; 

□ Activităţi de pescuit şi/sau acvacultură; 

□ Investiţii legate de prelucrarea primară a lemnului până la stadiul de 

cherestea; 

□ Activităţi în industria extractivă de produse energetice; 

□ Producerea de energie din surse regenerabile ca activitate principală, în 

scopul vânzării; 

□ Activităţi de fabricare a produselor de cocserie, a produselor obţinute 

din acestea şi a combustibililor nucleari; 

□ Restaurarea, consolidarea şi conservarea obiectivelor de patrimoniu 

cultural din grupa B şi natural din spaţiul rural. 

Cheltuieli neeligibile  

□ Impozite şi taxe fiscale; 

□ Costuri operaţionale, inclusiv costuri de întreţinere şi chirie; 

□ Comisioane bancare, costurile garanţiilor şi cheltuieli similare; 

□ Cheltuieli pentru cumpărarea de echipament second – hand; 
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□ Achiziţionarea de teren/clădiri; 

□ Achiziţia de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri pentru a 

presta servicii de transport în numele terţilor şi de mijloace de transport pentru 

persoane, ca şi activitate principală; 

□ Achiziţia de mijloace de transport pentru uz personal; 

□ TVA, cu excepţia TVA-ului nedeductibil, în cazul în care este în mod 

real şi definitiv suportat de către beneficiari, alţii decât persoanele 

neimpozabile, conform art.71 (3), lit. a) din Regulamentul (CE) nr.1698/2005; 

□ Costuri de schimb valutar, taxe şi pierderi ocazionate de schimburile 

valutare asociate contului euro APDRP; 

□ Contribuţia în natură; 

□ Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, 

dobânzi, prima de asigurare etc. 

□ Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu excepţia studiilor 

tehnice, a planurilor de afaceri şi a studiilor de fezabilitate; 

□ Costuri privind închirierea de masini, utilaje, instalaţii şi echipamente; 

6. Criterii de selecţie locală 

1. Proiecte ale căror solicitant sunt reprezentaţi de tineri (persoane până 

în 40 de ani). 

Criteriul de selecţie locală1 prezentat mai sus, ilustrează faptul că în zona ,,Poarta 

Transilvaniei’’ strategia propusă se adresează în special tinerilor. Prin urmare, se respectă 

criteriile de selecţie SCS3.2.5. 

2. Proiecte care includ acţiuni de protecţie a mediului. 

Criteriul de selecţie locală 2 prezentat mai sus ilustrează faptul că strategia GAL ,,Poarta 

Transilvaniei’’ integrează probleme de mediu. Prin urmare, acest criteriu de selecţie locală 

propus este în conformitate cu criteriul de selecţie recomandat SCS 3.2.6. 

3. Proiecte ale căror beneficiari sunt constituiţi sub o formă asociativă sau 

sunt membrii unei forme asociative recunoscute conform legislaţiei în vigoare; 

Criteriul de selecţie locală 3 prezentat mai sus, reprezintă o formă de promovare, în cadrul 

zonei ,,Poarta Transilvania’’, a formelor asociative. Introducerea acestui criteriu de selecţie 

locală ca reprezentând o prioritate pentru teritoriul GAL ,,Poarta Transilvaniei’’ 

demonstrează respectarea criteriului de selecţie recomandat SCS 3.2.7. 

4. Aplicantul nu a mai primit fonduri comunitare pentru activităţi 

similare în ultimii 3 ani; 

5. Proiectele care promovează activităţi meşteşugăreşti, de artizanat; 

6. Start-up-uri (micro-întreprinderi nou înfiinţate); 

7. Proiecte inovative. 
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Criteriul de selecţie locală 7, ilustrează faptul că strategia propusă încurajează acţiunile  

inovative. Prin urmare, se respectă criteriul de selecţie recomandat SCS 3.2.1. 

Criteriile de selecţie locală prezentate mai sus, sunt în conformitate cu prioritatea numărul 2 

şi cu obiectivul numărul 7, prezentate în cadrul capitolului de priorităţi. 

Criteriile de selecţie locală propuse se încadrează în obiectivele strategiei, acestea fiind, în 

conformitate cu priorităţile stabilite. Prin urmare, se respectă criteriul de selecţie SCS 3.1.5. 

8. Intensitatea ajutorului 

Intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de până la 85% din totalul 

cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi: 

 50.000 Euro/proiect dacă beneficiarii sunt persoane fizice autorizate; 

 100.000 Euro/proiect pentru micro-întreprinderile care îşi desfăşoară 

activitatea în sectorul transportului rutier; 

 200.000 Euro/proiect pentru alte micro-întreprinderi. 

Valoarea maximă a sprijinului va fi de: 

• 50.000 Euro/ proiect pentru cabinet medical individual, cabinet medical veterinar 

individual, persoană fizică autorizată, întreprindere familială precum şi persoanele 

fizice care declară că se vor autoriza ca persoană fizică autorizată, întreprindere 

familială; 

• 100.000 Euro/ proiect pentru micro-întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în 

sectorul transportului rutier; 

• 200.000 Euro/ proiect pentru întreprindere individuală, societăţi cooperative 

mesteşugăreşti de gradul I, societăţi cooperative de consum de gradul I, societăţi 

comerciale cu capital privat care pot fi beneficiari ai măsurii, precum şi pentru 

persoanele fizice care declară că se vor autoriza ca întreprindere individuală. 

 

Beneficiarii acestei măsuri vor primi tratament egal fără discriminare pe criterii de 

vârstă, sex, rasă, origine etnică, apartenenţă politică sau religioasă etc. 

Număr de 

proiecte 

    prevăzute 

Cost total 

mediu 

Estimarea 

costului 

total pe 

măsură 

Contribuţia 

FEADR -

măsură 

Contribuţia 

publică 

naţională 

Contribuţia 

privată 

12  42.031,20 

€ 

 504.374,48 

€ 
 403.499,58 € 100.874,9€ 

173.147 € 

9. Indicatori de monitorizare 

Tip 

indicator 

Indicator Ţinta 2012-2013 
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Realizare Număr total de micro-întreprinderi sprijinite 12 

Volumul total al investiţiei        504.374,48  

Rezultat Număr brut de locuri de muncă create 29 

Impact Creşterea economică euro 60.000 

Crearea locurilor de muncă 15 

Adiţionale Investiţii în activităţi non-agricole productive 1 

Investiţii pentru dezvoltarea activităţilor precum 

cele meşteşugăreşti şi de artizanat 

0 

Proiecte implementate de către asociaţii, 

parteneriate 

4 

Servicii pentru populaţia rurală prestate de către 

mico-întreprinderi 

4 

Număr de proiecte care cuprind acţiuni pentru 

protecţia mediului  

12 

Investiţii în producerea de energie regenerabilă 0 

Proiecte a căror beneficiari sunt implicaţi în 

agricultura de semi-subzistenţă  

0 

Beneficiari tineri 10 

Beneficiari femei 6 

Proiecte care cuprind acţiuni inovative 11 

Creşterea ocupării în sectorul secundar şi terţiar 

în mediul rural 

1,5% 

10. Buget  

Bugetul alocat măsurii pentru perioada 2012-2013, pentru GAL ’’Poarta 

Transilvaniei’’ este de 504.374,48 euro, din care va fi alocată suma de 28.000 euro 

pentru acţiuni de protecţia mediului, astfel: 

Nr. 

crt. 

Tip investiţie Alocare 

financiară 

-EURO- 

1. Modernizare/Investiţii noi în staţii de epurare ape menajere 7.000 

2. Achiziţionarea de echipamente pentru producere a energiei 

din alte surse regenerabile decât biocombustibilii. 

21.000 

 

Măsura Încurajarea activităţilor turistice 

Articole care 

stau 

la baza măsurii 

Articolele 52 (a)(iii) si 55 ale Regulamentului (CE) Nr. 1698/2005. 

Punctul 5.3.3.1.3 din Anexa II a Regulamentului (CE) Nr. 

1974/2006 
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1. Obiectivele urmărite prin implementarea proiectului şi raportul cu 

strategia de dezvoltare pentru teritoriul ,,Poarta Transilvaniei’’ 

 

Obiectivele măsurii 

Obiectivul general 

Dezvoltarea activităţilor turistice în zonele rurale care să contribuie la creşterea 

numărului de locuri de muncă şi a veniturilor alternative, precum şi la creşterea 

atractivităţii spaţiului rural. 

 

Obiectivele specifice 

□ Crearea şi menţinerea locurilor de muncă prin activităţi de turism, în 

special pentru tineri şi femei; 

□ Creşterea valorii adăugate în activităţi de turism; 

□ Crearea, îmbunătăţirea şi diversificarea infrastructurii şi serviciilor 

turistice; 

□ Creşterea numărului de turişti şi a duratei vizitelor. 

Obiectivele operaţionale 

□ Creşterea şi îmbunătăţirea structurilor de primire turistice la scară 

mică; 

□ Dezvoltarea sistemelor de informare şi promovare turistică; 

□ Crearea facilităţilor recreaţionale în vederea asigurării accesului la 

zonele naturale de interes turistic. 

Obiectivele prezentate mai sus reflectă analiza SWOT, acestea fiind în conformitate cu 

prioritatea numărul 3 şi cu obiectivul numărul 8, prezentate în cadrul capitolului de 

priorităţi. 

Conform informaţiilor prezentate mai sus, obiectivele stabilite pentru implementarea 

planului de dezvoltare locală din teritoriul ,,Poarta Transilvaniei’’ reflectă analiza SWOT a 

grupului, iar între obiective şi priorităţi există o relaţie sinergică şi complementară. Prin 

urmare, se respectă criteriul de selectie SCS 3.1.2. 

Raportul cu strategia de dezvoltare 

Turismul rural, ca şi componentă a turismului în ansamblu, este un sub-sector cu 

potenţial deosebit de dezvoltare, reprezentând astfel o alternativă ocupaţională 

Articolul 1 punctul (9) Regulamentul (CE) nr. 363/2009 

Codul măsurii 313 
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pentru forţa de muncă rurală, o modalitate de diversificare a activităţilor economice 

din mediul rural şi un factor de stabilizare a populaţiei rurale. Dezvoltarea acestuia 

poate contribui la atenuarea dezechilibrelor apărute între diverse zone, constituind şi 

o sursă de creştere a veniturilor populaţiei rurale. 

Peisajul natural şi pitoresc al zonei ,,Poarta Transilvaniei’’ , aşa cum a fost descris el 

în prezentarea teritoriului, oferă posibilităţi excelente pentru practicarea turismului 

rural, aspect ce permite recreerea în decorul mediului rural, experimentarea unor 

activităţi inedite, participarea la diverse evenimente reprezentative sau vizitarea 

unor puncte de atracţie care nu sunt disponibile în zonele urbane. 

Construirea de noi structuri de primire este necesarăşi oportună pentru teritoriul 

,,Poarta Transilvaniei’’ şi trebuie realizată acordând o atenţie deosebită investiţiilor 

al căror obiectiv principal îl reprezintă calitatea. Acest aspect poate fi indus de către 

disponibilitatea resurselor financiare aduse în zonă de emigranţi sau de către alte 

resurse disponibile, care în general au fost orientate prea puţin, până acum către 

investiţii/piaţăşi mai mult către îmbunătăţirea standardului de viaţă şi a locuinţei. 

Turismul rural din zona ,,Poarta Transilvaniei’’ nu este dezvoltat conform cererii 

pieţei turistice interne şi internaţionale; infrastructura turistică existentă nu răspunde 

pe deplin cerinţelor turiştilor din punct de vedere cantitativ şi calitativ al spaţiilor de 

cazare şi a locurilor de recreere, confruntându-se în prezent cu dificultăţi sub aspect 

tehnic, financiar şi educaţional. Tocmai din acest motiv, sprijinul acţiunilor din 

această măsură, vizează prioritar respectarea şi promovarea principiilor de 

dezvoltare durabilă. În acest context, extinderea ariei ofertei specifice, stimularea 

zonelor cu potenţial turistic ridicat va fi atent monitorizată, în timp ce, vor fi 

respectate în mod obligatoriu, măsurile de protejare a mediului. 

2. Descrierea acţiunilor şi modul în care acestea satisfac nevoile 

stabilite, precum şi modul de acoperire a teritoriului ,,Poarta Transilvaniei’’ 

Descrierea acţiunilor şi modul în care acestea satisfac nevoile stabilite  

Sprijinul prin acesta măsură vizează investiţii în spaţiul rural: 

□ Investiţii în infrastructura de primire turistică; 

□ Investiţii în activităţi recreaţionale; 

□ Investiţii în infrastructura la scară mică precum centrele de informare, 

amenajarea de marcaje turistice, etc.; 

□ Dezvoltarea şi/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul 

rural. 

Modul de acoperire a teritoriului de către acţiunile aferente acestei măsuri 

Acţiunile întreprinse de GAL ,,Poarta Transilvaniei’’ sunt destinate întregului 

teritoriu. 
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Activităţile prezentate mai sus, sunt în conformitate cu prioritatea numărul 3 şi cu obiectivul 

numărul 8, prezentate în cadrul capitolului de priorităţi. 

Acţiunile stabilite în cadrul acestei măsuri, sunt în concordanţă cu obiectivele şi priorităţile 

strategiei. Prin urmare, se respectă criteriul de selecţie SCS 3.1.3. 

3. Sinergia cu alte măsuri 

Criteriile şi liniile de demarcare cu alte instrumente financiare ale UE 

Demarcare FEADR –FEDR (PNDR –POR) 

 

Intervenţia FEADR vizează: 

□ Investiţiile realizate de micro-întreprinderi în infrastructura de primire 

turistică, infrastructura recreaţională din spaţiul rural, cu excepţia investiţiilor 

din staţiunile balneoclimaterice; 

□ Centre locale de informare şi promovare turistică din spaţiul rural; 

□ Investiţii publice în infrastructura turistică la scară mică cu respectarea 

plafonului stabilit prin măsură. 

Intervenţia FEDR vizează: 

□ Investiţii în infrastructura turistică în spaţiul urban; 

□ Investiţii în infrastructura turistică în staţiunile balneo-climaterice 

indiferent de teritoriu – rural sau urban; 

□ Centrele naţionale de promovare turistică; 

□ Investiţii în infrastructura la scară mare în spaţiul rural, cu respectarea 

costului total al proiectului, de minim 1.500.000 Euro. 

Demarcare cu alte măsuri PNDR 

Prin Măsura 312 sunt susţinute investiţii productive în sectorul non-agricol, 

exceptând activităţile de turism susţinute prin Măsura 313. 

Prin Măsura 322 sunt susţinute investiţiile în infrastructura publică de apă/apă 

uzată, precum şi infrastructura recreaţională de utilitate publică pentru populaţia 

rurală, iar prin Măsura 313 sunt susţinute investiţiile de racordare a structurilor de 

primire turistice şi a infrastructurii recreaţionale la utilităţile publice, ca părţi 

componente ale proiectului. 

Prin Măsura 125 sunt susţinute doar investiţiile de racordare a fermelor situate în 

extravilan, la reţelele publice de alimentare cu apă si canalizare, în scopul dezvoltării 

şi adaptării agriculturii iar în privinţa silviculturii investiţiile constau în corectarea 

torenţilor în bazinele hidrografice. 

Coerenţa intervenţiei PNDR (Axa 3) cu intervenţia POS DRU: 
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Investiţiile susţinute prin Măsura 313 din PNDR, sunt completate de intervenţia POS 

DRU privind orientarea, consilierea şi traning-ul în domeniul antreprenorial şi non-

agricol acordat locuitorilor din mediul rural, în special a acelora care provin din 

agricultura de subzistenţă. 

Acţiunile specifice acestei măsuri se pot realiza fie individual, fie în 

complementaritate cu alte acţiuni din cadrul altor măsuri. 

Conform informaţiilor prezentate mai sus, strategia de dezvoltare locală propusă de 

parteneriatul ,,Poarta Transilvaniei’’, ilustrează complementaritatea cu alte programe de 

dezvoltare. Prin urmare, se respectă criteriul de selecţie SCS 3.1.4. 

4. Beneficiari 

Tipul beneficiarilor: 

□ Micro-întreprinderile; 

□ Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici) - care se vor 

angaja ca până la data semnării contractului de finanţare să se autorizeze cu un 

statut minim de persoană fizică autorizată şi să funcţioneze ca micro-

întreprindere; 

□ Comunele prin reprezentanţii lor legali conform legislaţiei naţionale în 

vigoare, precum şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară realizate doar între 

comune şi înfiinţate conform legislaţiei naţionale în vigoare; 

□ ONG-uri. 

Beneficiarii măsurii, a căror cerere de finanţare a fost selectată, sunt eligibili pentru 

schema de garantare pentru IMM-uri cu finanţare din PNDR. 

Un beneficiar care a îndeplinit condiţiile de eligibilitate şi de selecţie este considerat 

că îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.51 alin 3 din Regulamentul (CE) nr. 

1974/2006. 

Evaluarea numărului de beneficiari: 10 beneficiari. 

5. Precizări privind acţiunile eligibile 

*Acţiuni materiale:  

Tip de acţiuni eligibile:  

□ Investiţii corporale (construcţia, modernizarea, extinderea spaţiilor de 

agrement, dotarea cu echipamente, utilaje); 

□ Cheltuieli pentru mică infrastructură în turism (ex.: piste de ciclism, 

drumuri verzi); 

□ Materiale pentru participanţii la sesiunile de informare şi formare; 
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□ Echipamente şi dotări pentru gestionarea deşeurilor rezultate din 

activităţile de turism create (ex.: pubele, echipamente de colectare a gunoiului 

din camping-uri); 

□ Mică infrastructură de conectare la sistemele de apă-canalizare sau 

rezolvare pe cont propriu a acestor utilităţi (ex.: toalete ecologice, fose septice, 

ţâşnitori/fântâni pentru apă potabilă); 

□ Vor fi susţinute investiţiile de racordare la utilităţile publice, 

achiziţionarea de echipamente de producer a energiei din alte surse 

regenerabile decât bio-combustibii, ca parte componentă a proiectelor. 

*Acţiuni imateriale: 

Tip de acţiuni eligibile:  

□ Software, patente, licenţe; 

□ Onorarii pentru consultanţă în realizarea de studii de marketing, studii 

de fezabilitate, consultanţă de specialitate pentru realizarea unor structuri de 

agrement specifice/speciale; 

□ Taxe, avize pentru certificarea gospodăriei ca agro-pensiune; 

□ Onorarii pentru consultanţă de specialitate în promovarea şi 

marketingul ofertei turistice; 

□ Pagini web şi platforme electronice de promovare sau rezervare. 

Alte tipuri de acţiuni eligibile (inovative): 

Realizarea de studii de piaţă preliminare pentru determinarea potenţialului 

sectorului agroturistic în teritoriu, ca alternativă la activităţile rurale şi în mod 

complementar pentru valorificarea produselor tradiţionale. 

Conform informaţiilor de mai sus, categoria “alte tipuri de acţiuni eligibile” cuprinde 

activităţi inovative care au ca scop dezvoltarea teitoriului ,,Poarta Transilvaniei’’ prin 

generarea unei valori adăugate în zonă. Prin urmare, strategia de dezvoltare locală propusă 

ilustrează respectarea criteriului de selectie SCS 3.2.1, privind acţiun5ile inovative. 

Cheltuieli neeligibile 

□ Impozite si taxe fiscale; 

□ Costuri operaţionale, inclusiv costuri de întreţinere şi chirie; 

□ Comisioane bancare, costurile garanţiilor şi cheltuieli similare; 

□ Achiziţionare de echipament second – hand; 

□ Investiţii realizate de fermierii care au activitate de bază pescuitul 

şi/sau acvacultura; 

□ Achiziţionarea cailor pentru curse şi competiţii; 

□ Cheltuieli generate de activităţile de creştere a cailor; 

□ Achiziţionarea de teren/clădiri; 

□ Achiziţia de mijloace de transport pentru uz personal; 
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□ Achiziţia de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri pentru a 

presta servicii de transport în numele terţilor şi de mijloace de transport pentru 

persoane, ca şi activitate principală; 

□ TVA, cu excepţia TVA-ului nedeductibil, în cazul în care este în mod 

real şi definitiv suportat de către beneficiari, alţii decât persoanele 

neimpozabile, conform art.71 (3), lit. a din Regulamentul (CE) nr.1698/2005; 

□ Costuri de schimb valutar, taxe şi pierderi ocazionate de schimburile 

valutare asociate contului euro APDRP; 

□ Contribuţia în natură; 

□ Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, 

dobânzi, prima de asigurare etc.; 

□ Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu excepţia studiilor 

tehnice, a planurilor de afaceri şi a studiilor de fezabilitate; 

□ Costuri privind închirierea de masini, utilaje, instalaţii şi echipamente. 

Criterii de eligibilitate  

□ Micro-întreprinderile, atât cele existente cât şi start-up trebuie să fie 

înregistrate şi să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect, în spaţiul rural; 

□ În cazul investiţiilor în agro-turism, beneficiarul/membrul gospodăriei 

agricole trebuie să desfăşoare o activitate agricolă în momentul aplicării; 

□ Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei; 

□ Micro-întreprinderea să nu fie în dificultate; 

□ Structurile de primire turistice rurale vor fi în conformitate cu normele 

de clasificare prevăzute în legislaţia naţională în vigoare; 

□ Pentru investiţii noi, modernizare şi extindere în cazul structurilor de 

primire turistice rurale, altele decât cele agro-turistice, nivelul de confort şi 

calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie să atingă standardul de calitate 

de minim 3 margarete/stele; 

□ Pentru investiţii în structuri de primire agro-turistice se va respecta 

definiţia agro-turismului dată în cadrul acestei fise, iar nivelul de confort şi 

calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie să atingă standardul de calitate 

de minim 1 margaretă; 

□ În cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic, este 

permisă doar modernizarea şi extinderea structurilor de primire turistice; 

□ Construcţia, modernizarea si extinderea clădirilor trebuie să respecte 

prevederile PUG; 



PLAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ FEBRUARIE 2015 

 

GAL “POARTA TRANSILVANIEI” | PREZENTAREA MĂSURILOR 185 

 

□ Construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să 

respecte/păstreze arhitectura specifică locală; 

□ Pentru investiţiile noi în structurile de primire turistice, suprafaţa de 

teren aferentă structurii de primire turistice (inclusiv în structuri de primire 

agro-turistice) trebuie să fie de cel puţin 1000 mp; în vederea evitării 

supraaglomerării şi a fragmentării excesive a peisajului natural; 

□ Angajament din partea beneficiarului că va introduce obiectivul 

investiţional în circuitul turistic; 

□ Beneficiarul sau responsabilul legal de proiect să facă dovada deţinerii 

de aptitudini manageriale/marketing sau în acord cu activitatea propusă prin 

proiect (experienţă/cursuri de formare profesională absolvite - cel puţin nivel 

de iniţiere, cursuri de calificare etc.) sau să le dobândească până la efectuarea 

ultimei plăţi; 

□ Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele şi acordurile necesare 

investiţiei respective, 

□ Beneficiarul trebuie să prezinte avizele/autorizaţiile de mediu necesare 

investiţiei, să respecte după caz cerinţele de mediu specifice investiţiilor în 

perimetrul ariilor protejate; 

□ Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra 

terenului pe care urmează să realizeze investiţia sau dreptul de folosinţă pe o 

perioadă de cel puţin 10 ani; 

□ Beneficiarul trebuie să declare pe propria răspundere că va asigura 

cofinanţarea proiectului; 

□ Beneficiarul care îşi propune o activitate generatoare de profit, trebuie 

să declare pe propria răspundere faptul că suma totală a ajutorului public 

nerambursabil accesat de către acesta nu depăşeşte 200.000 Euro pe o perioadă 

de până la 3 ani fiscali. 

6. Criterii de selecţie locală 

Pentru componenta a), b): 

a) Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare 

pentru investiţii similare în ultimii 3 ani; 

b) Proiecte din zone cu potenţial turistic ridicat dar care nu sunt suficient 

dezvoltate din acest punct de vedere; 

c) Proiectele care prin activitatea propusă creează mai mult de un loc de 

muncă/25.000 Euro investiţii; 
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d) Proiecte derulate de femei/tineri cu vârsta până în 40 de ani la data 

depunerii proiectului; 

e) Proiecte integrate, care combină acţiuni din componentele: a), b), c) sau 

d); 

f) Proiecte care au în componenţă şi investiţii de producere a energiei din 

surse regenerabile utilizate în scopul desfăşurării activităţii turistice (Proiecte de 

pensiuni cu încorporare de energie verde); 

g) Proiecte care prevăd prin activitatea propusă păstrarea şi promovarea 

culturii tradiţionale prin achiziţionarea de obiecte certificate ca fiind produse 

tradiţionale de marcă, în vederea amenajării structurilor de primire turistice; 

h) Proiecte de investiţii în agro-turism ai căror aplicanţi nu au beneficiat 

de sprijin pentru investiţii prin măsurile Axei 1. 

Pentru componentele c) şi d): 

a) Proiecte incluse într-o strategie de promovare la nivel 

naţional/regional/judeţean sau local (de tip LEADER); 

b) Proiectele care acoperă o zonă omogenă alcătuită din cel puţin 3 

comune şi în care există minim 15 acţiuni/investiţii de turism; 

c) Proiecte care contribuie la promovarea tradiţiilor culturale. 

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecţie mai sus 

menţionate.  

Criterii de selecţie locală valabile pentru toate cele 4 componente: 

1. Proiecte ale căror solicitant sunt reprezentaţi de tineri (persoane până 

în 40 de ani); 

Criteriul de selecţie locală 1, prezentat mai sus ilustrează faptul că în zona ,,Poarta 

Transilvaniei’’ strategia propusă se adresează în special tinerilor. Prin urmare, se respectă 

criteriul de selecţie SCS 3.2.5. 

2. Proiecte care includ acţiuni de protecţie a mediului (Proiecte de 

pensiuni cu încoporare de energie verde); 

Criteriul de selecţie locală 2 prezentat mai sus, ilustrează faptul că strategia GAL ,,Poarta 

Transilvaniei’’ integrează probleme de mediu. Prin urmare, acest criteriu de selecţie locală 

propus este în conformitate cu criteriul de selecţie recomandat SCS 3.2.6. 

3. Proiecte ale căror beneficiari sunt constituiţi sub o formă asociativă sau sunt 

membrii unei forme asociative recunoscute conform legislaţiei în vigoare; 
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Criteriul de selecţie locală 3 prezentat mai sus, reprezintă o formă de promovare, în cadrul 

zonei ,,Poarta Transilvaniei’’ a formelor asociative. Introducerea acestui criteriu de selecţie 

locală ca reprezentând o prioritate pentru teritoriul GAL ,,Poarta Transilvaniei’’ 

demonstrează respectarea criteriului de selecţie recomandat SCS 3.2.7. 

Criteriile de selecţie locală prezentate mai sus sunt în conformitate cu prioritatea numărul 3 

şi cu obiectivul numărul 8, prezentate în cadrul capitolului de priorităţi. 

Criteriile de selecţie locală propuse se încadrează în obiectivele strategiei, acestea fiind, în 

conformitate cu priorităţile stabilite. Prin urmare, se respectă criteriul de selecţie SCS 3.1.5. 

4. Proiectele care acoperă/se derulează pe teritoriul mai multor comune din teritoriu, 

încurajând acţiunile de cooperare; 

Criteriul de selecţie locală 4, ilustrează faptul că strategia propusă încurajează acţiunile de 

cooperare. Prin urmare, se respectă criteriul de selecţie recomandat SCS 3.2.2. 

5. Activităţi de tip agro-turism, propuse de fermele de semi-subzistenţă; 

Conform informaţiilor prezentate mai sus, criteriul de selecţie locală 5 ilustrează faptul că 

strategia propusă se adresează fermierilor de semi-subzistenţă. Prin urmare, se respectă 

criteriul de selecţie recomandat SCS 3.2.4. 

6. Investiţii în activităţi recreaţionale sau de mică infrastructură care 

valorifică patrimoniul cultural şi natural local; 

7. Renovarea/reamenajarea gospodăriilor existente, care se încadrează în 

arhitectura şi specificul local; 

8. Proiecte care prevăd prin activitatea propusă păstrarea şi promovarea 

culturii tradiţionale; 

9. Proiecte inovative. 

Criteriul de selecţie locală 9, ilustrează faptul că strategia propusă încurajează acţiunile 

inovative. Prin urmare, se respectă criteriul de selecţie recomandat SCS 3.2.1 

7. Intensitatea ajutorului 

Pentru investiţiile în interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului 

public nerambursabil va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va 

depăşi valoarea de 200.000 Euro/proiect; 

Pentru investiţiile generatoare de profit, intensitatea ajutorului public nerambursabil 

va fi de până la: 

□ 85% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 100.000 Euro/ 

proiect în cazul proiectelor de investiţii în agro-turism; 
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□ 85% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 200.000 

Euro/proiect, în cazul proiectelor de investiţii în activităţi recreaţionale; 

□ 50% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 200.000 Euro/ 

proiect pentru alte tipuri de investiţii în turismul rural. 

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 5.000 de Euro. 

Beneficiarii acestei măsuri vor primi tratament egal fără discriminare pe criterii de 

vârstă, sex, rasă, origine etnică, apartenenţă politică sau religioasă etc. 

Prevederi privind ajutorul de stat 

Orice sprijin pentru investiţii generatoare de profit acordat prin această măsură se va 

face conform Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1998/2006 din 15 Decembrie 2006 de 

aplicare a art. 87 şi 88 al Tratatului privind ajutorul „de minimis”, Jurnalul Oficial L 

379 din 28.12.2006 (valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 

ani fiscali de către un beneficiar nu va depăşi plafonul maxim al ajutorului public de 

200.000 Euro/beneficiar). 

Acest plafon se aplică indiferent de forma ajutorului „de minimis” sau de obiectivul 

urmărit şi indiferent dacă ajutorul acordat de Statul Membru este finanţat în 

totalitate sau parţial din surse de origine comunitară. 

Număr 

de 

proiecte 

    

prevăzute 

Cost total 

mediu 

Estimarea 

costului 

total pe 

măsură 

Contribuţia 

FEADR -

măsură 

Contribuţia 

publică 

naţională 

Contribuţia 

privată 

9  65.493 €  598.400 €  471.520 € 117.880 € 55.818 € 

8. Indicatori de monitorizare 

Tip 

indicator 

Indicator Ţinta 2012-

2013 

Realizare Număr de noi activităţi turistice spriinite 9 

Împărţite după tipul de acţiune:  

infrastructura recreaţională şi de primire turistică  4 

infrastructură la scară mică precum centrele de informare 

turistică, amenajare marcaje/trasee turistice 
 

5 

dezvoltarea marketing-ului serviciilor de turism rural 3 

Volumul total al investiţiei   589.400 € 

Împărţite după tipul de acţiune:  

infrastructura recreaţională şi de primire turistică 316.299€ 

infrastructură la scară mică precum centrele de 

informare turistică, amenajare marcaje/trasee turistice 

   229.925 € 
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dezvoltarea marketing-ului serviciilor de turism rural 43.176 € 

Rezultat Numărul suplimentar de vizite turistice 1.300 

Impact Creşterea economică 50.000 

Crearea locurilor de muncă 6noi locuri de 

muncă 

Adiţionale Numărul de acţiuni turistice în infrastructura 

recreaţionalăşi de primire turistică 

 

9 

Împărţite după tipul de acţiune:  

acţiuni de agro-turism 

acţiuni de turism rural 

activităţi recreaţionale 

43 

2 

Număr de structuri de primire turistică care îşi 

diversifică gama de servicii turistice 

0 

Creşterea ocupării în sectorul secundar şi terţiar în 

mediul rural 

5 

Număr proiecte cu beneficiari activi în agricultura de 

semi-subzistenţă 

5 

Număr proiecte cu beneficiari tineri 3 

Număr proiecte cu beneficiari femei 3 

Număr proiecte inovative 4 

Număr proiecte implementate în formă asociativă sau 

parteneriat 

7 

Număr proiecte care cuprind acţiuni pentru protecţia 

mediului 

6 

9. Buget  

Bugetul alocat măsurii pentru perioada 2012-2013, pentru GAL ’’Poarta 

Transilvaniei’’ este de 589.400 euro, din care va fi alocată suma de 39.000 euro pentru 

acţiuni de protecţia mediului, astfel: 

Nr. 

crt. 

Tip investiţie Alocare 

financiară 

-EURO- 

1. Modernizare/Investiţii noi în staţii de epurare ape menajere 7.000 

2. Proiecte de pensiuni cu încorporare de energie verde (Valoarea 

investiţiei în energie verde) 

32.000 

 

 

Măsură privind îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale 
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1. Obiectivele urmărite prin implementarea proiectului şi raportul cu 

strategia de dezvoltare pentru teritoriul ,,Poarta Transilvaniei’’ 

 

Obiectivele măsurii 

 

Obiectivul general 

Obiectivul general al măsurii vizează îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru 

populaţie, asigurarea accesului la serviciile de bază şi protejarea moştenirii culturale 

şi naturale din  spaţiul rural în vederea realizării unei dezvoltări durabile. 

 

Obiectivele specifice 

□ creşterea numărului de locuitori din zonele rurale care beneficiază de 

servicii îmbunătăţite: 

□ creşterea gradului de accesibilitate şi asigurarea fluxurilor de circulaţie 

în localităţile rurale afectate de inundaţii care beneficiază de refacerea 

infrastructurii tehnico-edilitare; 

□ îmbunătăţirea (refacerea, inclusiv modernizarea, dacă este cazul) 

infrastructurii tehnico-edilitare din localităţile rurale afectate de inundaţii. 

Obiectivele operaţionale ale acestei măsuri vizează: 

Măsura Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază 

pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a mostenirii 

rurale 

Articole 

care stau 

la baza 

măsurii 

Articolul 52(b)(i) si 56 al Regulamentului (CE) nr. 1698/2005. 

Punctul 5.3.3.2.1 a Anexei II al Regulamentului (CE) nr.1974/2006. 

Articolul 52(b) (ii) si 56 al Regulamentului(CE) nr. 1698/2005. 

Punctul 5.3.3.2.2 al Anexei II a Regulamentului (CE) nr. 1974/2006 

Articolul 57 al Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 

Punctul 5.3.3.2.3 al Anexei II a Regulamentului (CE) nr. 1974/2006. 

Articolul 1 punctul 2 (1) (b) al Regulamentului (CE) Nr.473/2009 

Anexa Regulamentului (CE) nr. 74/2009 

Articolul 1 punctul (9) Regulamentul (CE) nr. 363/2009 

Codul 

măsurii 

322 
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□ Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază în spaţiul rural; 

□ Îmbunătăţirea accesului la serviciile publice de bază pentru populaţia 

rurală; 

□ Creşterea numărului de sate renovate; 

□ Creşterea numărului de obiective de patrimoniu din spaţiul rural 

sprijinite; 

□ Creşterea numărului de elemente de infrastructură edilitară 

îmbunătăţite (refăcute, inclusiv modernizate, dacă este cazul) în urma 

inundaţiilor din anul 2010; 

□ Diminuarea efectelor pagubelor apărute ca urmare a inundaţiilor din 

anul 2010. 

Obiectivele prezentate mai sus reflectă analiza SWOT, acestea fiind în conformitate cu 

prioritatea numărul 2 şi cu obiectivul numărul 6, prezentate în cadrul capitolului de 

priorităţi. 

 

Conform informaţiilor prezentate mai sus, obiectivele stabilite pentru implementarea 

planului de dezvoltare locală din teritoriul ,,Poarta Transilvaniei’’ reflectă analiza SWOT a 

grupului, iar între obiective şi priorităţi există o relaţie sinergică şi complementară. Prin 

urmare, se respectă criteriul de selectie SCS 3.1.2. 

Raportul cu strategia de dezvoltare 

Dezvoltarea economicăşi socială durabilă a spaţiului rural ,,Poarta Transilvaniei’’ 

este indispensabil legată de îmbunătăţirea serviciilor de bază ale zonei. De 

asemenea, pe teritoriul ,,Poarta Transilvaniei’’ există un număr impresionant de 

obiective de patrimoniu, care necesită reabilitare. Aşadar, accesarea acestei măsuri se 

face necesară în cadrul teritoriului GAL ,,Poarta Transilvaniei’’. 

În cadrul acestei măsuri, se va pune accent pe: 

□ păstrarea moştenirii rurale şi a identităţii culturale. În zona ,,Poarta 

Transilvaniei’’ obiectivele de patrimoniu, sunt în mare masură supuse 

fenomenului de degradare, având drept cauză lipsurile financiare. Satele 

româneşti reprezintă importante centre ale moştenirii culturale (păstrarea 

tradiţiilor, a obiceiurilor, arta meşteşugurilor, ansambluri de biserici, situri 

arheologice, centre istorice etc.) şi adăpostesc o bogată cultură tradiţională, o 

arhitectură diversăşi un mod de viaţă bazat pe valori tradiţionale, care în general 

diferă de la o regiune la alta. Prin urmare, prin intermediul acestei măsuri se 

doreşte valorificarea culturii tradiţionale rurale ale zonei ,,Poarta Transilvaniei’’. 

□ dezvoltarea serviciilor pentru comunitatea rurală (facilităţi culturale, 

recreaţionale, de îngrijire a copiilor şi batrânilor etc.). În majoritatea comunelor şi 

satelor, acestea sunt slab dezvoltate sau în unele cazuri, aproape inexistente. 
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2. Descrierea acţiunilor şi modul în care acestea satisfac nevoile 

stabilite, precum şi modul de acoperire a teritoriului ,,Poarta Transilvaniei’’ 

Descrierea acţiunilor şi modul în care acestea satisfac nevoile stabilite  

Sprijinul pentru această măsură vizează investiţii în spaŢiul rural pentru: 

a) Crearea şi modernizarea infrastructurii fizice de bază; 

b) Crearea şi dezvoltarea serviciilor publice de bază pentru populaţia 

rurală; 

c) Protejarea patrimoniului cultural de interes local şi natural din spaţiul 

rural; 

d) Investiţii privind lucrări de refacere şi modernizare a infrastructurii 

rutiere afectate de inundaţii în anul 2010. 

Submăsura 322 a) Crearea şi modernizarea infrastructurii fizice de bază 

Submăsura 322 b) Crearea şi dezvoltarea serviciilor publice de bază pentru 

populaţia rurală 

Submăsura 322 c) Protejarea patrimoniului cultural de interes local şi natural din 

spaţiul rural 

 

Modul de acoperire a teritoriului de către acţiunile aferente acestei măsuri 

Acţiunile întreprinse de GAL ,,Poarta Transilvaniei’’ sunt destinate întregului 

teritoriu. 

 

Activităţile prezentate mai sus, sunt în concordanţă cu prioritatea numărul 3şi cu obiectivul 

numărul 6, prezentate în cadrul capitolului de priorităţi. 

Acţiunile stabilite în cadrul acestei măsuri, sunt în conformitate cu obiectivele şi priorităţile 

strategiei. Prin urmare, se respectă criteriul de selecţie SCS 3.1.3. 

3. Sinergia cu alte măsuri 

Demarcarea în privinţa intervenţiei FEADR şi FEDR pentru patrimoniul cultural 

se face astfel: 

- FEADR va sprijini patrimoniul cultural local din mediul rural – grupa B; 

- FEDR (POR) va sprijini: 

□ patrimoniul UNESCO si patrimoniul cultural national - grupa A 

□ patrimoniul cultural local din mediul urban - grupa B. 

Demarcarea în privinţa intervenţiei FEADR, FEDR şi FSE privind investiţiile în 

infrastructura aferentă serviciilor sociale: 

- FEADR va susţine prima înfiinţare şi dotarea infrastructurii aferente serviciilor 

sociale precum centre de îngrijire copii, bătrâni şi persoane cu nevoi speciale şi 

investiţii noi în grădiniţe pentru copii din spaţiul rural; 

- FEDR (POR) va susţine reabilitarea infrastructurii existente. 
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Demarcarea cu alte măsuri PNDR 

Infrastructura recreaţională 

Prin Măsura 313 (PNDR – Axa 3) sunt susţinute investiţiile în infrastructura 

recreaţională ca investiţii private dependente sau independente de structura de 

primire turistică, în timp ce prin Măsura 322 sunt susţinute investiţiile în 

infrastructura publică recreaţională ce deserveşte locuitorii comunei unde o astfel de 

investiţie are loc. 

 

Demarcarea cu Programul Naţional de Reabilitare a Aşezămintelor Culturale 

- Prin Programul Naţional de Reabilitare a Aşezămintelor Culturale vor fi finanţate 

investiţiile noi (construcţie şi dotare) pentru aşezăminte culturale din spaţiul rural 

- Prin PNDR se va sprijini reabilitarea, modernizarea şi dotarea aşezămintelor 

culturale existente în spaţiul rural. 

 

Acţiunile specifice acestei măsuri se pot realiza fie individual, fie în 

complementaritate cu alte acţiuni din cadrul altor măsuri. 

 

Conform informaţiilor prezentate mai sus, strategia de dezvoltare locală propusă de 

parteneriatul ,,Poarta Transilvaniei’’, ilustrează complementaritatea cu alte programe de 

dezvoltare. Prin urmare, se respectă criteriul de selecţie SCS 3.1.4. 

4. Beneficiari 

Tipul beneficiarilor 

□ Comunele prin reprezentanţii lor legali conform legislaţiei naţionale în 

vigoare; 

□ Autorităţile locale (comune) sau asociaţii de dezvoltare intercomunitare 

prin operatorii regionali pentru investiţiile în infrastructura de apă/apă uzată; 

□ Asociaţiile de dezvoltare intercomunitare realizate între două sau mai 

multe comune înfiinţate conform legislaţiei naţionale în vigoare; 

□ ONG-uri, aşezăminte culturale şi instituţii de cult definite conform 

legislaţiei naţionale în vigoare; 

□ Persoane fizice şi juridice care deţin în proprietate sau administrează 

obiective de patrimoniu cultural/natural de interes local şi care aplică pentru 

componenta „c”. 

Evaluarea numărului de beneficiari: 14 beneficiari. 

Criterii de eligibilitate 
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□ Proiectul trebuie să fie realizat în spaţiul rural conform definiţiei din 

PNDR iar beneficiarul se identifică într-una din categoriile de beneficiari 

definite; 

□ Nu este permisă dubla finanţare a aceleaşi activităţi/investiţie din alte 

fonduri comunitare sau naţionale; 

□ Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele şi autorizaţiile necesare 

investiţiei; 

□ Prin memoriul justificativ/studiul de fezabilitate, proiectul trebuie să 

demonstreze oportunitatea şi necesitatea socio-economică a investiţiei; 

□ Proiectul propus este în conformitate cu normele de mediu, (inclusiv 

Directiva Cadru Apă) şi legislaţia în vigoare cu privire la normele de siguranţă 

în transport/energie;  

□ Proiectele de investiţii în infrastructura de apă/apă uzată vor trebui să 

prezinte fie un aviz tehnico-economic din partea operatorului regional acolo 

unde acesta există, fie un aviz din partea consiliului judeţean prin care se 

dovedeşte şi conformitatea proiectului cu strategia regională/judeţeană de 

apă/apă uzată, iar în cazul în care un astfel de proiect nu se regăseşte în 

situaţiile mai sus menţionate, proiectul va fi însoţit de angajamentul 

autorităţilor locale de a asigura gestionarea şi mentenanţa investiţiei; 

□ Investiţia să respecte Planul Urbanistic General; 

□ Construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să 

respecte/păstreze arhitectura specifică locală; 

□ Orice beneficiar al acestei măsuri poate aplica pentru maxim 2 proiecte 

individuale pe întreaga perioadă de programare (2007-2013); 

□ Pentru investiţiile în infrastructura fizică de bază, beneficiarii trebuie să 

prezinte lista cu semnături ale locuitorilor, agenţilor economici şi instituţiilor 

publice care au depus la primărie adeziunea privind necesitatea investiţiei şi 

angajamentul de racordare din surse proprii la reţeaua de 

apă/canalizare/gaze/energie electrică sau acordul privind plata colectării 

deşeurilor; 

□ Beneficiarul se angajează să asigure mentenanţa investiţiei. 

Criterii de selecţie 

□ Localităţile rurale care nu au mai primit anterior sprijin comunitar 

pentru o investiţie similară; 

□ Localităţi rurale din regiunile cu grad de sărăcie ridicat; 
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□ Proiectele care se încadrează într-o strategie de dezvoltare locală sau 

judeţeană; 

□ Proiecte integrate de investiţii; 

□ Proiectele de investiţii în infrastructura de apă/apă uzată în localităţile 

rurale între 2.000-10.000 de p.e. identificate prin Master Planurile Regionale, 

dar care nu sunt finanţate din POS Mediu; 

□ Proiecte de investiţii în infrastructura de drumuri care asigură legătura 

cu principalele căi rutiere (drumurile judeţene, naţionale) sau alte căi principale 

de transport (feroviare şi fluviale); 

□ Proiecte de investiţii în infrastructura de alimentare cu apă în zonele în 

care apa este insuficientă sau în zonele care prezintă incidenţă ridicată a 

perioadelor de secetă; 

□ Proiectele de investiţii în infrastructura de apă/apă uzată pentru zonele 

în care apa prezintă un grad ridicat de poluare sau zonele în care apa freatică 

prezintă o concentraţie ridicată de nitraţi ce afectează sănătatea populaţiei; 

□ Proiecte de investiţii în infrastructura socială; 

□ Proiectele care promovează investiţii în scopul conservării specificului 

local şi a moştenirii culturale. 

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecţie mai sus 

menţionate. 

5. Precizări privind acţiunile eligibile 

Pentru componenta a): 

□ Înfiinţarea de drumuri noi, extinderea şi îmbunătăţirea reţelei de 

drumuri de interes local (drumuri comunale, vicinale şi străzi din interiorul 

comunei) ce aparţin proprietăţii publice a unităţii administrative (comuna) pe 

teritoriul căreia se află, aşa cum sunt definite şi clasificate în conformitate cu 

legislaţia naţională în vigoare; 

□ Prima înfiinţare, extinderea şi îmbunătăţirea reţelei publice de apă 

(captare, staţii de tratare, alimentare) pentru localităţile rurale având sub 10.000 

populaţie echivalentă (p.e); 

□ Prima înfiinţare, extinderea şi îmbunătăţirea reţelei publice de apă 

uzată (canalizare, staţii de epurare) pentru localităţile rurale având sub 10.000 

populaţie echivalentă (p.e); 

□ Prima înfiinţare şi extinderea reţelei publice de joasă tensiune şi a 

reţelei publice de iluminat cu eficienţă energetică ridicată; 
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□ Prima înfiinţare şi extinderea reţelei publice locale de alimentare cu gaz 

către alte localităţi rurale sau către zone rurale care nu sunt conectate la reţea; 

□ Investiţii în staţii de transfer pentru deşeuri şi dotarea cu echipamente 

de gestionare a deşeurilor. 

Pentru componenta b): 

□ Înfiinţarea, amenajarea spaţiilor publice de recreere pentru populaţia 

rurală (parcuri, spaţii de joacă pentru copii, terenuri de sport, piste de biciclete); 

□ Renovarea clădirilor publice (ex. primării) şi amenajări de parcări, 

pieţe, spaţii pentru organizarea de târguri etc); 

□ Investiţii în sisteme de producere şi furnizare de energie din surse 

regenerabile (în situaţia în care este vorba de clădiri publice); 

□ Prima înfiinţare şi dotarea infrastructurii aferente serviciilor sociale 

precum centrele de îngrijire copii, bătrâni şi persoane cu nevoi speciale; 

□ Investiţii în construcţia de grădiniţe noi pentru copii, inclusiv dotarea 

acestora; 

□ Achiziţionarea de microbuze care să asigure transportul public pentru 

comunitatea locală în zonele unde o astfel de investiţie nu este atractivă pentru 

companiile private dar care este indispensabilă pentru comunitate şi vine în 

sprijinul rezolvării unei importante nevoi sociale inclusiv construirea de staţii 

de autobuz; 

□ Achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru serviciile publice (de 

deszăpezire, întreţinere spaţii verzi etc.) dacă fac parte din investiţia iniţială 

pentru înfiinţarea serviciului; 

□ Investiţii de renovare, modernizarea şi dotarea aferentă a 

aşezămintelor culturale, inclusiv prima achiziţie de cărţi, materiale audio, 

achiziţionarea de costume populare şi instrumente muzicale tradiţionale în 

vederea promovării patrimoniului cultural imaterial ca parte componentă a 

proiectului. De asemenea vor fi susţinute cheltuielile cu achiziţionarea de 

echipamente hardware, software, inclusiv costurile de instalare şi montaj. 

Pentru componenta c): 

□ Restaurarea, consolidarea şi conservarea obiectivelor de patrimoniu 

cultural - grupa B şi natural din spaţiul rural (peşteri, arbori seculari, cascade 

etc.); 

□ Studii privind patrimoniul cultural (material şi imaterial) din spaţiul 

rural cu posibilitatea de valorificare a acestora şi punerea acestora la dispoziţia 

comunităţii; 
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□ Achiziţionare de echipamente pentru expunerea şi protecţia 

patrimoniului cultural. 

*Acţiuni imateriale: 

Tip de acţiuni eligibile: 

Pentru componenta b): 

Studii privind patrimoniul cultural (material şi imaterial) din spaţiul rural cu 

posibilitatea de valorificarea acestora şi punerea acestora la dispoziţia comunităţii. 

*Acţiuni materiale: 

Tip de acţiuni eligibile: 

Pentru componenta a): 

□ Înfiinţarea, amenajarea spaţiilor publice de recreere pentru populaţia 

rurală (parcuri, spaţii de joacă pentru copii, terenuri de sport, piste de biciclete); 

□ Renovarea clădirilor publice (ex.primării) şi amenajări de parcări, pieţe, 

spaţii pentru organizarea de târguri etc); 

□ Investiţii în sisteme de producere şi furnizare de energie din surse 

regenerabile (în situaţia în care este vorba de clădiri publice); 

□ Prima înfiinţare şi dotarea infrastructurii aferente serviciilor sociale 

precum centrele de îngrijire copii, bătrâni şi persoane cu nevoi speciale; 

□ Investiţii în construcţia de grădiniţe noi pentru copii, inclusiv dotarea 

acestora; 

□ Investiţii de renovare, modernizarea şi dotarea aferentă a 

aşezămintelor culturale, inclusiv prima achiziţie de cărţi, materiale audio, 

achiziţionarea de costume populare şi instrumente muzicale tradiţionale în 

vederea promovării patrimoniului cultural imaterial ca parte componentă a 

proiectului. De asemenea vor fi susţinute cheltuielile cu achiziţionarea de 

echipamente hardware, software, inclusive costurile de instalare şi montaj; 

Pentru componenta b): 

 Restaurarea, consolidarea şi conservarea obiectivelor de patrimoniu 

cultural - grupa B72 şi natural din spaţiul rural (peşteri, arbori seculari, cascade, 

etc.); 

 Achiziţionare de echipamente pentru expunerea şi protecţia 

patrimoniului cultural. 

Cheltuieli neeligibile: 

□ Proiectele de utilitate publică care nu respectă normele privind calitatea 

în construcţii şi nu sunt conforme cu normativele de proiectare; 
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□ Investiţiile privind infrastructura de apă/apă uzată pentru localităţile 

rurale care intră sub incidenţa proiectelor regionale finanţate prin POS Mediu 

pe baza Master Planurilor regionale; 

□ Cumpărarea de teren şi/sau de imobile; 

□ Impozite şi taxe fiscale; 

□ Costuri operaţionale inclusiv costuri de întreţinere şi chirie; 

□ Comisioane bancare, costurile garanţiilor, cheltuieli de înfiinţare şi 

cheltuieli similare; 

□ Investiţii care fac obiectul Măsurii 125 din Axa 1 a PNDR (drumurile de 

acces la fermă şi cele de exploataţie forestieră); 

□ Drumurile judeţene, naţionale şi reţeaua TEN-T; 

□ Achiziţionarea de bunuri second-hand (utilizate), cu excepţia celor care 

au ca obiectiv obţinerea caracterului tradiţional autentic; 

□ Renovarea şi construcţia de şcoli, dispensare şi spitale; 

□ Investiţiile în obiective de patrimoniu cultural UNESCO şi naţional; 

□ Construcţia de aşezăminte culturale noi; 

□ Orice cheltuieli realizate cu scopul asigurării mentenanţei sau orice alte 

cheltuieli generate de simpla înlocuire în conformitate cu art. 55 din 

Regulamentul (CE) nr. 1974/2006; 

□ TVA, cu excepţia TVA-ului nedeductibil, în cazul în care este în mod 

real şi definitiv suportat de către beneficiari, alţii decât persoanele scutite de 

plata impozitului, conform art.71 (3), lit. a din Regulamentul (CE) nr.1698/2005; 

□ Costuri de schimb valutar, taxe şi pierderi ocazionate de schimburile 

valutare asociate contului euro APDRP; 

□ Contribuţia în natură; 

□ Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, 

dobânzi, prima de asigurare etc. 

□ Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu excepţia studiilor 

tehnice, a planurilor de afaceri şi a studiilor de fezabilitate; 

□ Costuri privind închirierea de masini, utilaje, instalaţii şi echipamente; 

□ Achiziţia de mijloace de transport pentru uz personal; 

□ Achiziţia de mijloace de transport rutier de mărfuri pentru a presta 

servicii de transport în numele terţilor. 

6. Criterii de selecţie locală 

1. Proiecte ale căror beneficiari sunt reprezentaţi de tineri (persoane până 

în 40 de ani); 
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Criteriul de selecţie locală 1 prezentat mai sus, ilustrează faptul că strategia propusă 

promovează, în special, investiţiile realizate de tineri. Prin urmare, se respectă criteriul de 

selecţie recomandat SCS 3.2.5. 

2. Proiecte care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o investiţie 

similară; 

3. Proiecte din regiunile cu grad de sărăcie ridicat; 

4. Proiectele care promovează investiţii în scopul conservării specificului local şi a 

moştenirii culturale; 

5. Proiecte care includ acţiuni de protecţie a mediului; 

Prin criteriul de selecţie locală 5, se ilustrează faptul că strategia GAL ,,Poarta 

Transilvaniei’’ integrează probleme de mediu. Prin urmare, este respectat criteriul de selecţie 

recomandat SCS3.2.6. 

6. Proiecte ale căror beneficiari sunt constituiţi sub o formă asociativă sau sunt 

membrii unei forme asociative recunoscute conform legislaţiei în vigoare. 

Criteriul de selecţie locală 6 prezentat mai sus, reprezintă o formă de promovare, în cadrul 

zonei ,,Poarta Transilvaniei’’, a formelor asociative. Introducerea acestui criteriu de selecţie 

locală ca reprezentând o prioritate pentru teritoriul GAL ,,Poarta Transilvaniei’’ ilustrează 

respectarea criteriului de selecţie recomandat SCS 3.2.7. 

Criteriile de selecţie locală prezentate mai sus, sunt în conformitate cu priorităţile 

numărul 2, 3 şi 4şi cu obiectivul numărul 6, prezentate în cadrul capitolului de 

priorităţi. 

Criteriile de selecţie locală propuse se încadrează în obiectivele strategiei, acestea fiind în 

conformitate cu priorităţile stabilite. Prin urmare, se respectă criteriul de selecţie SCS 3.1.5. 

7. Intensitatea ajutorului 

Sprijinul public (comunitar şi naţional) acordat în cadrul acestei măsuri va fi: 

a) de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate 

publică, negeneratoare de profit, şi vor trebui să respecte un plafon de maxim 

200.000 euro co-finanţare publică, iar valoarea totală a investiţiei nu va depăşi 

400.000 euro. 

b) de până la 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de 

profit, şi vor trebui să respecte un plafon de maxim 200.000 euro co-finanţare 

publică, iar valoarea totală a investiţiei nu va depăşi 400.000 euro. 

Volumul sprijinului nu poate depăsi plafonul de 200.000 Euro/beneficiar pentru o 

perioadă de minim 3 ani fiscali conform regulii „de minimis” stipulată în 

Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1998/2006 Jurnalul Oficial L 379 din 28.12.2006. 
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Prevederi privind ajutorul de stat 

Orice sprijin pentru investiţii generatoare de profit acordat prin această măsură se va 

face conform Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1998/2006 din 15 Decembrie 2006 de 

aplicare a art. 87 si 88 a Tratatului privind ajutorul „de minimis”, Jurnalul Oficial L 

379 din 28.12.2006 (valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 

ani fiscali de către un beneficiar nu va depăşi plafonul maxim al ajutorului public de 

200.000 Euro/beneficiar). 

Acest plafon se aplică indiferent de forma ajutorului „de minimis” sau de obiectivul 

urmărit şi indiferent dacă ajutorul acordat de Statul Membru este finanţat în 

totalitate sau parţial din surse de origine comunitară. 

Număr de 

proiecte 

  prevăzute 

Cost total 

mediu 

Estimarea 

costului 

total pe 

măsură 

Contribuţia 

FEADR –

măsură 

Contribuţia 

publică 

naţională 

Contribuţia 

privată 

14  64.299,14 

€ 

 899.208 €  719.366,40 €  179.841,6 € 0 € 

8. Indicatori de monitorizare 

Tip indicator Indicator Ţinta 2012-2013 

Realizare Număr de comune sprijinite 7 

Volumul total al investiţiilor       899.208 € 

Rezultat Populaţia din mediul rural ce beneficiază de 

servicii îmbunătăţite (mii persoane) 

13 

Număr acţiuni de patrimoniu rural sprijinite 0 

Număr proiecte ce ce cuprind acţiuni pentru 

protecţia mediului 

14 

Număr proiecte implementate în parteneriat 

sau forme de asociere 

14 

Proiecte ce cuprind acţiuni inovative 0 

Locuri de muncă create 3 

9. Buget 

Bugetul alocat măsurii pentru perioada 2012-2013, este de 899.208 euro, din care va fi 

alocată suma de 23.000 euro pentru acţiuni de protecţia mediului, astfel: 

Nr. 

crt. 

Tip investiţie Alocare 

financiară 

-EURO- 

1. Investiţii în sisteme de producere şi furnizare de energie din 23.000 
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surse regenerabile (în situaţia în care este vorba de clădiri 

publice) 

 

Cooperare inter-teritorială şi transnaţională 

 

 

1. Obiectivele urmărite prin implementarea proiectului şi raportul cu 

strategia de dezvoltare pentru teritoriul ,,Poarta Transilvaniei’’. 

Obiectivele măsurii 

 

Obiectivul general -Participarea Grupurilor de Acţiune Locală la proiecte de 

cooperare 

Obiectivele prezentate mai sus reflectă analiza SWOT, acestea fiind în conformitate cu 

prioritatea 4şi cu obiectivul numărul 8, prezentate în cadrul capitolului de priorităţi. 

Conform informaţiilor prezentate mai sus, obiectivele stabilite pentru implementarea 

planului de dezvoltare locală din teritoriul ,,Poarta Transilvaniei’’ reflectă analiza SWOT a 

grupului, iar între obiective şi priorităţi există o relaţie sinergică şi complementară. Prin 

urmare, se respectă criteriul de selectie SCS 3.1.2. 

Raportul cu strategia de dezvoltare 

Prezenta strategie are ca scop dezvoltarea zonei GAL ,,Poarta Transilvaniei’’. O 

modalitate de dezvoltare a acestei zone o reprezintăşi cunoaşterea modului de 

acţiune a unui alt Grup de acţiune locală. Astfel, prin acţiuni de cooperare care se 

pot concretiza prin intermediul măsurii 421, se pot realiza schimburi de informaţii 

relevante cu privire la proiecte de succes, acţiunile model şi alte tipuri de activităţi 

de cooperare ce pot aduce o valoare adăugată zonei GAL ,,Poarta Transilvaniei’’.  

Cooperarea reprezintă lucrul în comun pentru atingerea unor scopuri comune. 

În cadrul axei LEADER, cooperarea reprezintă o modalitate de a extinde experienţele 

locale pentru îmbunătăţirea strategiilor locale, un mod de a avea acces la informaţii 

Măsura Implementarea proiectelor de cooperare 

Articole care stau 

la baza măsurii 

Art. 63 b si 65 din Regulamentul Consiliului nr. 1698/2005 

privind sprijinul acordat pentru dezvoltare rurală prin FEADR 

Articolul 39 şi punctul 5.3.4.2 din Anexa II a Regulamentului 

Comisiei nr. 1974/2006 ce stabileşte reguli detaliate de aplicare a 

Regulamentului Consiliului nr. 1698/2005 privind sprijinul 

acordat pentru dezvoltare rurală prin FEADR 

Codul măsurii 421 
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şi idei noi, de a face schimb de experienţă şi de a învăţa din experienţa altor regiuni 

sau ţări, pentru a stimula şi sprijini inovaţia, pentru dobândire de competenţe şi 

îmbunătăţirea lor. 

2. Descrierea acţiunilor şi modul în care acestea satisfac nevoile 

stabilite, precum şi modul de acoperire a teritoriului ,,Poarta Transilvaniei’’ 

Descrierea acţiunilor şi modul în care acestea satisfac nevoile stabilite  

Domeniul de acoperire al măsurii este reprezentat de proiecte de cooperare. 

Proiectele de cooperare vor cuprinde următoarele aspecte: 

a.  Parteneriatul: implicarea partenerilor locali în operaţiunile prevăzute. 

b. Integrarea în strategia teritoriului: integrarea în strategia teritorială, valoarea 

adăugată a proiectului, coordonarea cu alte acţiuni derulate, valorificarea experienţei 

cooperării din afara teritoriului. 

c. Tipul de proiect: Acţiuni comune concrete (mai mult decât o intenţie şi/sau un 

schimb de experienţă ). 

d. Aspecte tehnice: fezabilitate tehnică, calendar, mecanismul de implementare, 

aspecte practice, metodologie şi organizare, indicatori de monitorizare, 

managementul proiectului. 

e. Aspecte financiare: buget realist şi coerent, plan de finanţare, deviz, fezabilitate 

financiară, implicarea diverşilor actori. 

 

Modul de acoperire a teritoriului de către acţiunile aferente acestei măsuri 

Acţiunile întreprinse de GAL ,,Poarta Transilvaniei’’ sunt destinate întregului 

teritoriu. 

 

Activităţile prezentate mai sus, sunt în concordanţă cu prioritatea numărul 4 şi cu obiectivul 

numărul 8, prezentate în cadrul capitolului de priorităţi. 

Acţiunile stabilite în cadrul acestei măsuri, sunt în conformitate cu obiectivele şi 

priorităţile strategiei. Prin urmare, se respectă criteriul de selecţie SCS 3.1.3.  

3. Sinergia cu alte măsuri 

Această măsură este complementară cu toate celelalte măsuri, prezentate anterior în 

cadrul planului de dezvoltare locală ,,Poarta Transilvaniei’’.  

Acţiunile specifice acestei măsuri se pot realiza fie individual, fie în 

complementaritate cu alte acţiuni din cadrul altor măsuri. 

Conform informaţiilor prezentate mai sus, strategia de dezvoltare locală propusă de 

parteneriatul ,,Poarta Transilvaniei’’, ilustrează complementaritatea cu alte programe de 

dezvoltare. Prin urmare, se respectă criteriul de selecţie SCS 3.1.4. 

4. Beneficiari 
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Teritoriul GAL ,,Poarta Transilvaniei’’ 

Evaluarea numărului de beneficiari:1 beneficiar. 

5. Precizări privind acţiunile eligibile 

*Actiuni imateriale: 

Tip de actiuni eligibile: actiuni de cooperare 

□ pregătirea proiectelor de cooperare – organizare misiuni tehnice, 

întâlniri, seminarii, activităţi de traducere şi interpretare, multiplicare 

documente; 

□ investiţii pentru implementarea proiectelor comune; 

□ proiecte comune de instruire. 

*Acţiuni materiale: 

Tip de acţiuni eligibile: 

- nu este cazul. 

 

Cheltuieli neeligibile sunt: simplul schimb de experienţă neconcretizat într-o 

acţiune comună (întrucât se poate finanţa prin intermediul reţelei naţionale de 

dezvoltare rurală). De asemenea, nu sunt eligibile cheltuielile legate de teritoriile din 

afara UE. 

6. Criterii de selecţie locală 

Prioritate vor avea proiectele de cooperare care: 

1. Proiecte de cooperare implementate de beneficiari tineri (persoane 

până în 40 de ani); 

Criteriul de selecţie locală 1 prezentat mai sus, ilustrează faptul că în zona ,,Poarta 

Transilvaniei’’ strategia propusă se adresează în special tinerilor. Prin urmare, se respectă 

criteriile de selecţie SCS 3.2.5. 

2. Proiecte de cooperare implementate de beneficiari - fermieri de semi-subzistenţă 

Conform informaţiilor prezentate mai sus, criteriul de selecţie locală 2 ilustrează faptul că 

strategia propusă se adresează fermierilor de semi-subzistenţă. Prin urmare, se respectă 

criteriul de selecţie recomandat SCS 3.2.4. 

3. Proiecte de cooperare implementate de beneficiari constituiţi sub o formă 

asociativă sau membrii unei forme asociative recunoscute conform legislaţiei în 

vigoare; 

Criteriul de selecţie locală 3 prezentat mai sus, reprezintă o formă de promovare, în cadrul 

zonei ,,Poarta Transilvaniei’’, a formelor asociative. Introducerea acestui criteriu de selecţie 
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locală ca reprezentând o prioritate pentru teritoriul GAL ,,Poarta Transilvaniei’’ ilustrează 

respectarea criteriului de selecţie recomandat SCS 3.2.7. 

 

4. Proiecte care includ acţiuni de protecţie a mediului; 

Prin criteriul de selecţie locală 4, se ilustrează faptul că strategia GAL ,,Poarta 

Transilvaniei’’ integrează probleme de mediu. Prin urmare, este respectat criteriul de selecţie 

recomandat SCS 3.2.6. 

5. Proiecte de cooperare care implică mai mult de două GAL-uri din România; 

Criteriul de selecţie locală 5, ilustrează faptul că strategia propusă încurajează acţiunile de 

cooperare. Prin urmare, se respectă criteriul de selecţie recomandat SCS 3.2.2. 

6. Proiecte de cooperare care includ includ activităţi inovative; 

Criteriul de selecţie locală 6, ilustrează faptul că strategia propusă încurajează acţiunile 

inovative. Prin urmare, se respectă criteriul de selecţie recomandat SCS 3.2.1. 

7. Proiecte de cooperare care combină obiectivele din diferite axe ale PNDR; 

Prin criteriul de selecţie locală 7, se ilustrează faptul că prin strategia GAL ,,Poarta 

Transilvaniei’’ sunt încurajate proiectele care combină obiectivele mai mulor axe PNDR. 

Prin urmare, este respectat criteriul de selecţie recomandat SCS 3.2.3. 

Criteriile de selecţie locală prezentate mai sus, sunt în conformitate cu prioritatea 

numărul 4 şi cu obiectivul numărul 8, prezentate în cadrul capitolului de priorităţi. 

Criteriile de selecţie locală propuse se încadrează în obiectivele strategiei, acestea fiind în 

conformitate cu priorităţile stabilite. Prin urmare, se respectă criteriul de selecţie SCS 3.1.5. 

7. Intensitatea ajutorului 

Intensitatea ajutorului este de 100%. 

Număr de 

proiecte 

    prevăzute 

Cost total 

mediu 

Estimarea 

costului 

total pe 

măsură 

Contribuţia 

FEADR -

măsură 

Contribuţia 

publică 

naţională 

Contribuţia 

privată 

1  16.648 €  16.648 €  13.318,40 €  3.329,60 € 0 €  

8. Indicatori de monitorizare 

Tip indicator Indicator Ţinta 2012-2013 

Realizare Număr de proiecte de cooperare sprijinite 1 

  transnaţională 0 

  inter-teritorială 1 
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 Număr de proiecte de cooperare implementate de 

tineri 

0 

 Număr de proiecte de cooperare implementate de 

fermieri de semi-subzistenţă 

0 

 Număr de proiecte de cooperare care încadrează 

probleme de mediu 

0 

 Proiecte ale căror beneficiari reprezintă sau fac 

parte dintr-o formă asociativă (grup de 

producători, asociaţii, parteneriate, etc.) 

1 

9. Buget 

Bugetul alocat măsurii pentru perioada de implementare a strategiei, este de 16.648 

euro, din care va fi alocată suma de 0 euro pentru acţiuni de protecţia mediului, 

astfel: 

Nr. 

crt. 

Tip investiţie Alocare 

financiară 

-EURO- 

1. Proiect de cooperare în domeniul protecţiei mediului 0 

 

 

 

Măsura Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de 

competenţe şi animarea teritoriului 

Articole 

care stau 

la baza 

măsurii 

Articolul 63 (c) din Regulamentul Consiliului nr. 1698/2005 privind 

sprijinul acordat pentru dezvoltare rurală prin FEADR 

Articolul 38 si punctul 5.3.4.3 din Anexa II a Regulamentului Comisiei 

nr. 1974/2006 

Articolul 1, punct 1 b, din Decizia Consiliului 664/2006 de adaptare a 

Anexei VIII din Tratatul de Aderare a Bulgariei si României din 19 iunie 

2006 

Articolul 1, punctul 3 din Regulamentul Comisiei nr. 434/2007 de 

modificare a Regulamentului Comisiei nr. 1974/2006 privind normele de 

aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 1698/2005, ca urmare a 

aderării României la Uniunea Europeană 

Codul 

măsurii 

431 
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1. Obiectivele urmărite prin implementarea proiectului şi raportul cu 

strategia de dezvoltare pentru teritoriul ,,Poarta Transilvaniei’’ 

Obiective operaţionale 

Măsura urmăreşte creşterea capacităţii de implementare a strategiilor de dezvoltare 

locală prin: 

□ Construcţie instituţională la nivel local; 

□ Asigurarea resurselor umane, financiare şi tehnice pentru sprijinirea 

activităţii Grupurilor de Acţiune Locală; 

□ Instruirea personalului Grupurilor de Acţiune Locală în vederea 

elaborării şi implementării strategiilor de dezvoltare locală; 

□ Animarea teritoriului. 

Obiectivele prezentate mai sus reflectă analiza SWOT, acestea fiind în conformitate cu 

priorităţile 1, 2 şi 3 şi cu obiectivul numărul 2, prezentate în cadrul capitolului de priorităţi. 

 

Conform informaţiilor prezentate mai sus, obiectivele stabilite pentru implementarea 

planului de dezvoltare locală din teritoriul ,,Poarta Transilvaniei’’ reflectă analiza SWOT a 

grupului, iar între obiective şi priorităţi există o relaţie sinergică şi complementară. Prin 

urmare, se respectă criteriul de selectie SCS 3.1.2. 

 

Raportul cu strategia de dezvoltare 

Accesarea măsurii 431.2 este necesară şi oportună pentru implementarea strategiei 

de dezvoltare a GAL ,,Poarta Transilvaniei’’. Astfel, această măsură oferă 

parteneriatului posibilitatea de a funcţiona corect, asigurându-i resurselor financiare 

necesare: inchirieria unor locaţii, plata experţilor implicaţi în implementarea stategiei 

de dezvoltare locală, inchirierea/achiziţia de echipamente de birotică şi electronice şi 

alte acţiuni specifice funcţionării GAL ,,Poarta Transilvaniei’’. 

2. Descrierea acţiunilor şi modul în care acestea satisfac nevoile 

stabilite, precum şi modul de acoperire a teritoriului ,,Poarta Transilvaniei’’ 

Descrierea acţiunilor şi modul în care acestea satisfac nevoile stabilite  

Componenta a - Funcţionarea GAL (16%) 

Componenta b - Instruirea şi animarea teritoriului dupa selecţia GAL (4%) 

 

Acţiunile satisfac necesităţile în ceea ce priveşte organizarea şi funcţionarea  GAL 

,,Poarta Transilvaniei’’. 

 

Modul de acoperire a teritoriului de către acţiunile aferente acestei măsuri 

Acţiunile întreprinse de GAL ,,Poarta Transilvaniei’’ sunt destinate întregului 

teritoriu. 
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Conform informaţiilor prezentate mai sus, acţiunile stabilite în cadrul acestei măsuri, sunt în 

concordanţă cu obiectivele şi priorităţile strategiei. Aşadar, se respectă criteriul de selecţie 

SCS 3.1.3. 

 

3. Sinergia cu alte măsuri 

Măsura este complementară cu toate măsurile prezentate mai sus. Acţiunile specifice 

acestei măsuri se pot realiza fie individual, fie în complementaritate cu alte acţiuni 

din cadrul altor măsuri. 

 

Conform informaţiilor prezentate mai sus, strategia de dezvoltare locală propusă de 

parteneriatul ,,Poarta Transilvaniei’’, ilustrează complementaritatea cu alte programe de 

dezvoltare. Prin urmare, se respectă criteriul de selecţie SCS 3.1.4. 

 

4. Beneficiari 

Tipuri de beneficiari 

GAL - ,,Poarta Transilvaniei’’ 

 

Evaluarea numărului de beneficiari:1 beneficiar. 

 

5. Precizări privind 

acţiunile eligibile 

 

*Acţiuni imateriale: 

Tip de acţiuni eligibile: 

 

Componenta a): 

 Cheltuieli cu salarii 

şi alte plăţi pentru personalul GAL; 

 Plata experţilor şi 

pentru alte servicii de expertiză legate de implementarea strategiei de dezvoltare 

locală; 

 Cheltuieli pentru 

închirierea unor locaţii; 

 Cheltuieli pentru 

organizarea întâlnirilor; 

 Cheltuieli legate de 

comunicare (telefonie, internet, poştăşi servicii poştale), transport şi plata 

utilităţilor (căldură, lumină, etc.); 

 Cheltuieli pentru 

participarea la activităţile reţelei naţionale şi europene de dezvoltare rurală, 

seminarii, etc. 
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Componenta b): 

 Studii ale zonei; 

 Măsuri pentru 

furnizarea informaţiei cu privire la strategia de dezvoltare locală; 

 Instruirea 

personalului implicat în implementarea strategiei de dezvoltare locală; 

 Evenimente de 

promovare; 

 Instruirea liderilor 

locali. 

 

*Acţiuni materiale: 

Tip de acţiuni eligibile: 

Componenta a) 

Închirierea/achiziţia de echipamente de biroticăşi electronice, precum şi a altor 

echipamente necesare pentru desfăşurarea activităţilor GAL ,,Poarta Transilvaniei’’. 

 

6. Criterii de selecţie locală 

Se vor respecta criteriile de selecţie din fişa măsurii 431.2, PNDR. 

7. Intensitatea ajutorului 

Intensitatea ajutorului este de 100%. 

Număr de 

proiecte 

    prevăzute 

Cost total 

mediu 

Estimarea 

costului 

total pe 

măsură 

Contribuţia 

FEADR -

măsură 

Contribuţia 

publică 

naţională 

Contribuţia 

privată 

1 295.000 € 295.000 € 236.000 € 59.000 € 0 € 

 

8. Indicatori de monitorizare 

Tip indicator Indicator Ţinta 2012-2013 

Realizare Număr de acţiuni sprijinite privind 

funcţionarea Grupului de acţiune 

locală 

30 

Realizare Număr de participanţi care au realizat 

cu succes acţiunea de instruire 

1 (GAL ,,Poarta 

Transilvaniei’’) 

 

9. Buget 

Bugetul alocat măsurii pentru perioad de implementare a strategiei, este de 295.000 

euro. 
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CENTRALIZATORUL CRITERIILOR DE SELECŢIE SCS 3.2.4, SCS 3.2.5, SCS 

3.2.6 ŞI SCS 3.2.7 

În tabelele următoare s-a prezentat conformitatea strategiei cu criteriile de selecţie 

SCS 3.2.4, SCS 3.2.5, SCS 3.2.6 ŞI SCS 3.2.7 din Ghidul Solicitantului. 

CRITERIUL DE SELECŢIE SCS 3.2.4 

Măsura Numar total de 

beneficiari/ 

măsură 

din care: Beneficiari fermieri de 

semisubzistenţă  

(nr) (%) 

111 1 0 0% 

112 12 1 8.33% 

121 3 2 67% 

125a 1 0 0% 

141 7 7 100% 

143 1 0 0% 

312 12 0 0% 

313 9 5 50% 

322 14 0 0% 

421 1 0 0% 

TOTAL  61 15 25% 
Tabel 22: EVALUAREA CRITERIULUI DE SELECŢIE SCS 3.2.4 

Notă: numărul total de beneficiari se referă la numărul total de beneficiari direcţi. 

Suplimentar, prin Strategia de Dezvoltare Locală, fermierii de semi-subzistenţă vor 

beneficia de cursuri de formare (prin Măsura 111) şi consiliere şi consultanţă pentru 

elaborarea dosarelor pentru Măsura 112 şi Măsura 141 (prin Măsura 143) 

Prin Măsura 111, 18 beneficiari finali dintr-un total de 60, vor fi fermieri de semi-

subzistenţă. Prin Măsura 143, 11 beneficiari finali dintr-un total de 16, vor fi fermieri 

de semi-subzistenţă. 

 

Figura 75: EVALUAREA CRITERIULUI DE 

SELECŢIE SCS 3.2.4 

Dupa cum se poate observa din tabelul şi 

graficul de mai sus, mai mult de 25/% 

dintre proiectele ce se vor implementa în 

cadrul Grupului de Acţiune Locală“Poarta 

Transilvaniei” sunt adresate fermierilor de 

semi-subzistenţă. În concluzie, se respectă 

criteriul de selecţie SCS 3.2.4. 

 

 

 

 

 

CRITERIUL DE SELECTIE SCS 3.2.5 

Măsura Numar total de Din care: 
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beneficiari/ 

măsură 

Număr de 

beneficiari tineri/ 

măsură 

(nr) 

Număr de 

beneficiari tineri/ 

măsură 

(%) 

111 1 0 0% 

112 12 12 100% 

121 3 2 67% 

125a 1 0 0% 

141 7 6 86% 

143 1 0 0% 

312 12 10 83% 

313 9 2 22% 

322 14 0 0% 

421 1 0 0% 

TOTAL  61 32 52% 
 Tabel 23: EVALUAREA CRITERIULUI DE SELECTIE SCS 3.2.5 

Figura 76: Ponderea proiectelor care au ca 

beneficiari tineri 

 

Dupa cum se poate observa din 

tabelul şi graficul de mai sus, mai 

mult de 30% dintre proiectele ce se 

vor implementa în cadrul Grupului 

de Acţiune Locală“Poarta 

Transilvaniei” sunt adresate 

tinerilor. În concluzie, se respectă 

criteriul de selecţie SCS 3.2.5.

 

CRITERIUL DE SELECŢIE SCS 3.2.6 

Măsura Numar total de 

proiecte/ masura 

Din care proiecte 

care cuprind acţiuni pentru protecţia 

mediului 

 (nr)  (%) 

111 1 0 0% 

112 12 0 0% 

121 3 2 67% 

125a 1 0 0% 

141 7 0 0% 

143 1 0 0% 

312 12 12 100% 

313 9 5 55% 

322 14 14 100% 

421 1 0 0% 

    

TOTAL  61 33 54% 
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Tabel 24: EVALUAREA CRITERIULUI DE SELECŢIE SCS3.2.6 

 

Figura 77: Ponderea proiectelor care cuprind 

acţiuni pentru protecţia mediului 

Dupa cum se poate observa din tabelul şi 

graficul prezentat, mai mult de 25% 

dintre măsurile ce se vor implementa în 

cadrul GAL “Poarta Transilvaniei” 

cuprind acţiuni pentru protecţia mediului. 

În concluzie, se respectă criteriul de 

selecţie SCS 3.2.6. 

 

 

 

CRITERIUL DE SELECŢIE SCS3.2.7 

Măsura Numar total de 

proiecte/ măsură 

Din care proiecte care au ca beneficiari 

grupuri de producatori, asociatii, 

parteneriate 

 (nr.) (%) 

111 1 0 0% 

112 12 12 100% 

121 3 2 67% 

125a 1 1 100% 

141 7 7 100% 

143 1 0 0% 

312 12 4 33% 

313 9 5 50% 

322 14 14 100% 

421 1 1 100% 

    

TOTAL  61 47 77% 
Tabel 25: EVALUAREA CRITERIULUI DE SELECŢIE SCS 3.2.7 

Figura 78: Ponderea proiectelor care au ca 

beneficiari asociaţii, pareneriate, grupuri de 

producători 

 

După cum se poate observa din tabelul şi 

graficul de mai sus, în cadrul GAL 

“Poarta Transilvaniei”, mai mult de 50% 

dintre acţiuni promoveazăasociaţii, 

parteneriate, grupuri de producători. În 

concluzie, se respectă criteriul de selecţie 

SCS 3.2.7. 
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PLANUL DE FINANŢARE 

Buget GAL: 3.093.590,50EURO, total perioada implementare strategie:  

Denumire parteneriat: Asociația ,,GAL POARTA TRANSILVANIEI” 

Județele: Salaj, Cluj si Bihor 

A B C D E F G H 

Denumirea Măsurii 
Valoare 

publică Euro 
Contribuție 

privată Euro  
 Cost Total          

B+C 

Ponderea (%) măsurii 
din  valoarea publică 

PDL 

Contribuție 
FEADR 

Contribuție 
Natională                

B-F 

% contributie  publică cf. fișei 
tehnice a masurii din PNDR  

Masura 111 14642.52 0 14642.52 0.51%   11714,02 
              

2928,50 
100% 

Masura 112 344000 0 344000  
                        12.07 

% 
     275200               68800  100% 

Masura 121 29251     14625,50  43876,50  1.03 %     23400,80  
               

5850,20  
40% 

Masura 125a  111276,00 0  111276,00                              3,90%        89020,80         22255,20 100% 

Masura 141 31500 0 31500 1.11% 25200 6300 100% 

Masura 143 14700 0 14700 0.52% 11760 2940 100% 

Masura 312  504374,48       173147  677521,48                17.70 %  403499,58        100874,90  85% 

Masura 313       589400  55818          645218                 20.68 %    471520            117880  85% 

Masura 322 899208 0      899208                 31.55 %    719366,40  
         

179841,60  
100% 

Masura 421      16648,00 0 
       

16648,00 
                   0,58%        13318,40 

                 
3329,60 

100% 

Cheltuieli de funcționare GAL, componenta 
a + componenta b 

295000 0 295000 10.35% 236000 59000 100% 

TOTAL 2850000 243590,50 3093590,50 100.00% 2280000 570000   
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PARTEA V. PARTENERIATUL 

GAL “Poarta Transilvaniei” se doreşte a fi un proiect comun, care să adune 

grupurile relevante de interese din teritoriul acoperit. 

Parteneriatul “Poarta Transilvaniei” este format din 29 de parteneri, din care 7 fac 

parte din administraţia publică, 15 din mediul privat, şi 7 din societatea civilă.  

 

Astfel, în cadrul GAL “Poarta Transilvaniei” partenerii economici şi sociali, precum 

şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile reprezintă 75,9% din parteneriatul local. 

După cum se poate observa din informaţiile de mai sus, GAL “Poarta Transilvaniei”  

îndeplineşte criteriul de selecţie SCS 2.5. fixat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale, în sensul în sensul că partenerii privaţi şi reprezentanţii societăţii civile reprezintă 

mai mult de 65% din totalul partenerilor 

Teritoriul “Poarta Transilvaniei” nu include zone urbane, astfel încât în cadrul 

parteneriatului nu sunt prezente organizaţii ce provin din oraşe. 

1. Prezentarea procesului de elaborare a dosarului de candidatură 

Procesul de elaborare a dosarului de candidatură pentru GAL “Poarta Transilvaniei” 

a presupus o muncă susţinută şi concentrată pe o perioadă de  patru luni, cu aportul 

unei echipe de lucru multidisciplinare.  

O parte din membrii Parteneriatului GAL “Poarta Transilvaniei” (Comunele Bulz, 

Ciucea şi Negreni) au partiticipat la un schimb de experienţă în anul 2010 cu un 

partener extern – teritoriu LEADER „Pays Vichy-Auvergne” din Franta – prin 

potenţialul GAL Microregiunea “Vlădeasa-Huedin”. Reprezentanţii celor trei 

comunei s-au deplasat, în teritoriul „Pays Vichy Auvergne” pentru un schimb de 
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experienţă legat de elaborarea Planului de Dezvoltare Locală şi de organizarea şi 

funcţionarea GAL- ului. 

Având în vedere că abordarea LEADER presupune un grad ridicat de implicare a 

actorilor rurali pentru a identifica corect şi în timp util necesitătile locale, activităţile 

realizate în vederea elaborării Planului de Dezvoltare Locală al GAL “Poarta 

Transilvaniei” au avut în vedere următoarele aspecte: 

□ solicitarea de informaţii statistice oficiale pentru fundamentarea analizei 

diagnostic; 

□ realizarea de analize şi expertize teritoriale; 

□ realizarea unei analize diagnostic; 

□ realizarea analizei SWOT; 

□ consultarea actorilor locali pentru formularea priorităţilor de dezvoltare; 

□ elaborarea programului de acţiuni; 

□ elaborarea bugetului necesar implementării acţiunilor; 

□ identificarea celor mai bune modalităţi de implementare, evaluare şi 

monitorizare a activităţilor Axei LEADER. 

Procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală a fost realizat prin consultarea 

actorilor locali, cuprinzând: 

□ Implicarea entităţilor interesate în pregătirea Planului Local de Dezvoltare; 

□ Diseminarea progresului înregistrat şi a constrângerilor întâmpinate. 

Metodele utilizate de Parteneriatul “Poarta Transilvaniei” pentru consultarea 

actorilor/partenerilor locali în vederea elaborării dosarului de candidatură au fost: 

□ Chestionare adresate actorilor locali; 

□ Întâlniri/forumuri; 

□ Grupuri de lucru/focus grupuri; 

□ Consultări cu sprijinul liderilor locali de opinie; 

□ Comitete locale ale comunităţii; 

□ Comitete ale cetăţenilor. 

Prin acordul de parteneriat semnat, partenerii GAL “Poarta Transilvaniei” au 

convenit următoarele aspecte în ceea ce priveşte dezvoltarea teritoriului “Poarta 

Transilvaniei”: 

□ îmbunatatirea mediului si spatiului rural, cresterea calitatii vietii si 

diversificarea activitatilor economice din spatiul rural prin implementarea 

strategiilor integrate de dezvoltare locala; 

□ imbunatatirea conditiilor de viata ecologice, sociale si economice, avand ca 

obiectiv crearea unui mediu atractiv si motivant pentru toate segmentele de 

populaţie care trăiesc aici si încurajarea menţinerii tineretului în regiune 

□ păstrarea peisajului cultural istoric ca si componentă de bază a patrimoniului 

natural si patrimoniului cultural european, pentru a contribui la bunăstarea 

umană si la consolidarea identităţii regionale. 
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□ sporirea atractivitatii economice a zonei teritoraiale a Grupului de Actiune 

Locala “Poarta Transilvaniei”  si sustinerea mestesugurile, serviciile precum si 

prelucrarea produselor regiunii si promovarea acestora. 

Metodologia de animare în vederea elaborării candidaturii LEADER a fost realizată 

după următorii paşi: 

a) Căutarea lider-ului (reprezentantului)  

În cadrul întâlnirii avute în data de 10.02.2012, a fost votat reprezentantul legal al 

Parteneriatului “Poarta Transilvaniei” în persoana d-lui Blaga Petru Cristinel, cu 4 

voturi “pentru” din  7 voturi. 

Având în vedere experienţa de lucru în instituţiile publice, profesia juridică, şi 

experinţa în Axa LEADER, s-a considerat a fi o autoritate legitimă şi responsabilă. 

b) Analiza sumară a localităţilor cuprinse în teritoriului vizat pentru 

potenţialul GAL “Poarta Transilvaniei” 

În cadrul întâlnirii avute în data de 10.02.2012, s-a făcut o analiză sumară (localizare 

geografică, tipuri de localităţi –comune, sate, număr de locuitori etc.) constatându-se 

că se întrunesc condiţiile de omogenitate geografică şi economică. 

c) Identificarea persoanelor-resursă  

În cadrul întâlnirii avute în data de 10.02.2012, s-a stabilit o echipă de lucru pentru 

elaborarea dosarului de candidatură, cu ajutorul autorităţilor din localităţile GAL 

“Poarta Transilvaniei”. 

Prin consultări cu membri GAL, s-a reuşit crearea unei echipe de lucru cu 

reprezentanţi din fiecare comună parteneră, în vederea asigurării unei colaborări 

eficiente la nivelul întregului teritoriu GAL. 

Membri echipei de lucru: Blaga Petru-Cristinel (Consilier, Comuna Negreni), Lazăr 

Dan Florin (Viceprimar, Comuna Bulz), Popa Ioan (Primar, Comuna Ciucea), Ţuruca 

Dănuţ Emil (Primar, Comuna Almasu), Mangău Ioan (Primar, Comuna Fildu de Jos), 

Ţap Liviu (Viceprimar, Comuna Sîg), Pop Salonica (Secretar, Comuna Negreni). 

d) Pregătirea materialelor de prezentare a programului LEADER în vederea 

prezentării în cadrul întâlnirilor ce vor avea loc la iniţiativa reprezentantului. 

În cadrul întâlnirii avute în data de 10.02.2012, s-a stabilit demersurile ce vor fi făcute 

pentru promovarea şi publicitatea programului LEADER, animarea teritoriului. 

S-a convenit elaborarea de materiale publicitare de tipul: afişe/postere la sediul 

fiecărei primării partener şi distribuirea de pliante în teritoriu. 

e) Organizarea grupurilor de lucru  

În cadrul întâlnirii avute în data de 10.02.2012, s-a stabilit organizarea a trei grupuri 

de lucru, în vederea animării teritoriului şi elaborării candidaturii GAL “Poarta 

Transilvaniei”, astfel:  
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Grup de lucru 1 – Analiza teritoriului: Analiza diagnostic, Analiza SWOT, Priorităţi, 

Măsuri; 

Grup de lucru 2 – Creare parteneriat şi functionare GAL: Parteneriat, Organizare şi 

administrare GAL; 

Grup de lucru 3 – Mecanism de implementare, Cooperare, crearea şi implementarea reţelei, 

cu următoarea componenţă: 

Funcţie Grup de lucru 1 Grup de lucru 2 Grup de lucru 3 

Tematică Analiza  

teritoriului 

Creare parteneriat 

şi functionare GAL 

Cooperare, 

Implementare 

Coordonator Adela  

GOREA 

Petru Cristinel 

BLAGA 

Rareş  

POP  

Membru Ioan  

MANGĂU 

Dan Florin  

LAZĂR 

Nicolae Sebastian 

PEŞTEAN 

Membru Ţap  

LIVIU 

Dorina  

CRIŞAN 

Rodica Lidia 

GLIGA 

Grupurile de lucru au fost formate atât din reprezentanţi ai instituţiilor publice 

partenere, cât şi din consultanţi. 

Grupul de lucru 1 a avut următoarele sarcini: 

- Colectarea datelor privind teritoriul 

- Realizarea Analizei diagnostic 

- Analiza SWOT 

În prima etapă s-a realizat colectarea si structurarea datelor privind teritoriul. 

S-au solicitat informaţii statistice oficiale pentru fundamentarea Planului de 

Dezvoltare Locală către: Direcţia Judeţeană de Statistică Sălaj, Direcţia Judeţeană de 

Statistică Bihor, Direcţia Regională de Statistică Cluj, DSVSA Sălaj, DSVSA Bihor, DSVSA 

Cluj, DADR Sălaj, DADR Bihor, DADR Cluj, Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 

Tribunalul Bihor, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj, Direcţia 

Generală a Finanţelor Publice Sălaj. 

În a doua etapă s-a realizat analiza datelor, elaborarea analizelor (SWOT, analiza 

diagnostic). În baza informaţiilor obţinute de la instituţiile antemenţionate şi a 

datelor culese din teritoriu, s-a realizat analiza diagnostic a teritoriului în baza căreia 

a fost a fost realizată analiza SWOT. 

Grupul de lucru 2 a avut ca sarcină principală crearea parteneriatului şi funcţionare 

GAL. 

Astfel, s-au identificat în teritoriu parteneri care să asigure o reprezentare echilibrată 

atât în ceea ce priveşte sfera de activitate (sector public, privat, societatea civilă), 
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vârsta reprezentanţilor partenerilor, sexul acestora, cât şi reprezentanţi ai 

minorităţilor etnice, în special a romilor care deţine o pondere importantă în cadrul 

teritoriului. 

De asemenea, s-a realizat simularea unui comitet de selecţie provizoriu. 

Grupul de lucru 3 a organizat întâlnirile GAL “Poarta Transilvaniei”, şi a abordat 

aspectul privind organizarea şi funcţionarea GAL. 

În continuare, în cadrul procesului de elaborare a candidaturii LEADER, au avut loc 

trei întâlniri, astfel: 

Eveniment Data Obiective 

În
tâ

ln
i

re
a 

 

n
r.

 1
 10.02.2012 a) Prezentarea diagnosticului pe teme 

b) Schimburi şi aport de idei noi 

c) Căutarea de informaţii suplimentare 

În
tâ

ln
ir

ea
 

n
r.

 2
 

20.02.2012 a) Stabilirea principalelor acţiuni ce urmează a se desfăşura în 

continuare 

b) Formalizarea şi structurarea propunerilor, identificarea 

măsurilor din cadrul PNDR, adaptate acţiunilor prevăzute 

În
tâ

ln
ir

ea
 n

r.
 3

 

17.04.2012 a) Validarea strategiei, a propunerilor şi a alegerii 

organizării acţiunilor 

b) Prezentarea concluziilor lucrărilor în faţa 

reprezentanţilor localităţilor din teritoriu şi a celorlalţi 

parteneri esenţiali ai teritoriului, apoi oficializarea 

parteneriatului, printr-un comitet de selecţie provizoriu 

c) Elaborarea candidaturii; 

d) Validarea dosarului de candidatură final de către 

parteneri. 

În vederea elaborării dosarului de candidatură au fost utilizate următoarele metode 

de consultare: 

- Chestionare adresate actorilor locali 

În vederea consultării actorilor locali privind viziunea de dezvoltare – având  la bază 

analiza SWOT şi a analiz diagnostic – a fost elaborat un model de chestionar (a se 

vedea Anexa nr. 52), care a fost distribuit către locuitorii teritoriului prin intermediul 

primăriilor din fiecare localitate. 

Chestionarul a fost completat de 300 de locuitori, şi predat pe bază de tabel nominal 

(a se vedea Anexa nr. 52) la primăriile din fiecare localitate. 

Chestionarele completate şi tabelele nominale cu datele celor chestionaţi au fost 

centralizate, prelucrate şi interpretate. 

În cadrul grupurilor de lucru s-a realizat diseminarea rezultatelor aplicării 

chestionarelor. 
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Astfel, la întrebarea Cât de importantă este promovarea următoarelor acţiuni în 

procesul de dezvoltare a comunităţii? (se va bifa cu “x” o opţiune, astfel: 1-Foarte 

important, 2-Important, 3-Neutru, 4-Putin important, 5-Foarte puţin important), 

respondenţi au considerat prioritare următoarele acţiuni:  

Creşterea veniturilor exploataţiilor conduse de tinerii fermieri, prin 

promovarea instalării acestora  

1.49 

Încurajarea iniţiativelor de afaceri promovate, în special de către tineri şi 

femei 

1.51 

Sprijinirea membrilor grupurilor de producatori sau ai altor forme asociative 

în vederea încurajării fenomenului de asociere agricolă 

1.53 

Sprijinirea fermelor mici (de semi-subzistenţă) pentru ca acestea să devină 

viabile economic şi să realizeze diversificarea producţiei 

1.54 

Crearea şi menţinerea locurilor de muncă prin activităţi de turism 1.57 

Crearea, îmbunătăţirea şi diversificarea infrastructurii şi serviciilor turistice 1.59 

- Grupuri de lucru   

În vederea elaborării dosarului de candidatură, au fost organizate 3 grupuri de 

lucru, conform descrierii de mai sus. 

- Consultări cu sprijinul liderilor locali de opinie 

Cu sprijinul primarilor şi/sau liderilor locali de opinie, au fost organizate consultări 

în teritoriul GAL. 

Aceste consultări au avut ca scop formularea viziunii de dezvoltare, stabilirea 

obiectivelor strategice majore dar şi elaborarea de versiuni pentru viziunea de 

dezvoltare. 

Participanţii la consultări au primit materiale informative privind abordarea 

LEADER. 

În cadrul consultărilor, a fost înregistrată următoarea prezenţă: 

□ Bulz: 50 participanţi 

□ Negreni: 40 participanţi 

□ Ciucea: 25  participanţi 

□ Cizer: 30 participanţi 

□ Fildu de Jos: 120 participanţi 

□ Sîg: 30 participanţi 

□ Almaşu: 30 participanţi 
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Figura 79: Consultări cu sprijinul liderilor locali de opinie în localitatea Negreni 
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Figura 80: Consultări cu sprijinul liderilor locali de opinie în localitatea Negreni85 

 

Figura 81: Consultări cu sprijinul liderilor locali de opinie în localitatea Remeţi, Com. Bulz 

 

Figura 82: Consultări cu sprijinul liderilor locali de opinie în localitatea Remeţi, Com. Bulz 

                                                 
85 De la dreapta la stângă: dl. Manea Dorin Constantin (Primarul Comunei Negreni), dl. Pop Rareş 

(Consultant în elaborarea strategiei), dl. Blaga Petru Cristinel (Reprezentant legal al GAL “Poarta 

Transilvaniei şi Consilier Comuna Negreni), dl. Secan Radu (Secretarul Comunei Negreni) şi 

Reprezentantul minorităţii rrome din Comuna Negreni. 
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Figura 83: Consultări cu sprijinul liderilor locali de opinie în localitatea Fildu de Mijloc, Com. Fildu de Jos 

- Întâlniri cu membrii Parteneriatului “Poarta Transilvaniei” 

În vederea elaborării dosarului de candidatură, au fost organizate trei întâlniri având 

tematica antemenţionată. 
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Figura 84: Imagine de la Întâlnirea nr. 286 

În procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală au fost implicate în 

permanenţă entităţile interesate – publice, private şi ONG – din teritoriul GAL  

“Poarta Transilvaniei”. 

Constituirea grupurilor de lucru care au reunit entităţile intereresate în elaborarea strategiei 

de dezvoltare locala şi prezentarea în permanenţă a stadiului proiectului şi a elaborării 

Planului de Dezvoltare Locală a GAL “Poarta Transilvaniei”contribuie la îndeplinirea 

criteriului de selecţie nr. SCS 3.1.8 fixat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

 

                                                 

86 De la stânga la dreapta: Primarul Comunei Almaşu (dl. Ţurucă Dănuţ-Emil), Primarul Comunei Cizer (dl. 

Cristea Nicolae), Viceprimarul Comunei Sîg (dl. Ţap Liviu), Reprezentant legal GAL “Poarta Transilvaniei” şi 

Consilier Comuna Negreni (dl. Blaga Petru-Cristinel), Viceprimarul Comunei Bulz (dl. Lazăr Dan Florin), 

Primarul Comunei Ciucea (dl. Popa Ioan).  
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LEADER + ANIMATOR: 

Petru-Cristinel Blaga 
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Elaborarea şi centralizarea proceselor verbale ale întâlnirilor 
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 MANGĂU IOAN, LAZĂR DAN-FLORIN, ŢAP LIVIU, ŢURUCADĂNUŢ-EMIL, CRISTEA NICOLAE, POPA IOAN 
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2. Prezentarea parteneriatului decizional  

2.1 Descrierea partenerilor 

Partenerii GAL “Poarta Transilvaniei” reprezintă un teritoriu omogen alcătuit din 

şapte comunităţi rurale din judeţele Sălaj, Cluj şi Bihor, după cum urmează: 

PARTENERI PUBLICI 

Nume şi prenume Denumirea instituţiei Funcţia 

ŢURUCA DĂNUŢ-EMIL PRIMĂRIA  

COMUNEI ALMAŞU 

Primar 

SĂRĂCUŢ AUGUSTIN PRIMĂRIA  

COMUNEI BULZ 

Primar 

POPA IOAN PRIMĂRIA  

COMUNEI CIUCEA 

Primar 

CRISTEA NICOLAE PRIMĂRIA  

COMUNEI CIZER 

Primar 

MANGĂU IOAN PRIMĂRIA COMUNEI  

FILDU DE JOS 

Primar 

MANEA DORIN-CONSTANTIN PRIMĂRIA  

COMUNEI NEGRENI 

Primar 

BONŢE FLORIAN PRIMĂRIA  

COMUNEI SÎG 

Primar 

PARTENERI PRIVAŢI 

Nume şi prenume Denumirea organizaţiei Funcţia 

LAZĂR-BILA EUGENIA-

IOANA  

SC VIC EUROPEAN 60 SRL  Administrator 

DEAC PETRU  SC PETRIDEN SRL  Administrator 

MÎNDRILĂ IOAN NICU  PRODECOSANO 

COOPERATIVĂ AGRICOLĂ 

Preşedinte al 

Consiliului de 

Administraţie 

CHIŞ MARIANA-AURICA CHIŞ MARIANA-AURICA 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ  

Titularul 

întreprinderii 

individuale 

PEŞTEAN NICOLAE 

SEBASTIAN 

PEŞTEAN NICOLAE 

SEBASTIAN PERSOANĂ 

FIZICĂ AUTORIZATĂ  

Persoană fizică 

autorizată 

MANGĂU MARCELA-LIDIA MANGĂU MARCELA-LIDIA 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 

Persoană fizică 

autorizată 

BELE ANCUŢA BELE ANCUŢA  

PERSOANĂ FIZICĂ 

Persoană fizică 

autorizată 
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AUTORIZATĂ 

PETRUŢ CODRUŢA-ADINA PETRUŢ CODRUŢA-ADINA 

PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 

Persoană fizică 

autorizată 

TRIPON VIOLETA TRIPON VIOLETA 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 

Titularul 

întreprinderii 

individuale 

SECAN IONUŢ VASILE  SECAN IONUŢ VASILE 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 

Titularul 

întreprinderii 

individuale 

CRISTE FELICIA-MARIA SC C.R.S. VIALINA SRL Administrator 

 CRIŞAN DORINA  SC INTER-TURISM SRL Administrator 

MARC SEBASTIAN IONUŢ SC MONDMARC SRL Administrator 

ŢURUCĂ MARIANA SC DAMALUC SRL Administrator 

POPA IOAN DANIEL SC DAMARION SRL Administrator 

ORGANIZAŢII NON-GUVERNAMENTALE 

Nume şi prenume Denumirea organizaţiei Funcţia 

OTVOS GEZA FUNDAŢIA PENTRU SPRIJIN 

SOCIO-EDUCAŢIONAL AL 

ROMILOR “WASSDAS”  

Preşedinte 

IGNA TEODOR ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

BOVINE ALMAŞU 

Preşedinte 

BREJE DOREL ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR DE 

BOVINE DIN LOC. SÎG 

Preşedinte 

HEXAN VIOREL ASOCIAŢIA 

PROPRIETARILOR DE 

PĂDURI PRIVATE 

“IZVOARELE BARCĂULUI” 

Preşedinte 

BLAGA PETRU-CRISTINEL ASOCIAŢIA “PROVISION”  Preşedinte 

CRISTE IOAN CLUBUL SPORTIV INTER 

CIZER 

Preşedinte 

PETRIŞOR MARIANA LIANA ASOCIATIA PENTRU 

DEZVOLTARE 

COMUNITARA  

CICEA 1384 

Vicepreşedinte 

Tabel 26: Componenţa parteneriatul “Poarta Transilvaniei” 

Membrii parteneriatului GAL au fost implicaţi în următoarele activităţi în procesul 

de elaborare a Planului de Dezvoltare Locală: 
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□ Participarea la schimbul de experienţă cu organizaţii similare din Franţa; 

□ Promovarea teritoriului şi a proiectului în interiorul şi exteriorul GAL; 

□ Realizarea analizei teritoriului pe baza informaţiilor din analiza diagnostic; 

□ Formularea unei viziuni de dezvoltare a teritoriului LEADER; 

□ Elaborarea unor obiective şi măsurilor de dezvoltare pe baza rezultatelor; 

□ Analiza SWOT; 

□ Cooptarea de noi membri şi simpatizanţi ai Grupului de Acţiune Locală. 

Partenerii vor colabora în vederea monitorizării proiectului din partea instituţiilor pe 

care le reprezintă şi a funcţiilor ocupate de aceştia în cadrul acestora.  

GAL “Poarta Transilvaniei” constituie un parteneriat echilibrat şi 

reprezentativpentru zonă, format din parteneri publici, privaţi şi societate civilă. 

Parteneriatul “Poarta Transilvaniei” este deschis tuturor celor interesaţi. Tinerii şi 

femeile, precum şi reprezentanţii minorităţilor dispun de o reprezentare corectă în 

acest organism, prin asociaţii, PFA sau SRL-uri. 

La formarea parteneriatul, s-a pus accent pe o asigurarea unei reprezentări 

echilibrate a tinerilor cu vârsta de până la 40 de ani şi o reprezentare echilibrată a 

femeilor.  

De asemenea, pentru o cât mai bună reprezentare, în cadrul grupului au fost incluşi 

reprezentanţi ai organizaţiilor agricole, reprezentanţi ai sectorului forestier, 

reprezentanţi ai sectorului economic şi ai organizaţiilor de mediu. 

În ansamblu, în cadrul parteneriatului,partenerii privaţi şi reprezentanţii societăţii 

civile, reprezintă mai mult de 65% din totalul partenerilor. 

S-a reuşit astfel crearea unui parteneriat cu o reprezentare echilibrată atât din punct 

de vedere geografic (câte 3-4 parteneri din fiecare comună) cât şi al vârstei, al formei 

juridice, sau categoriilor socio-prefesionale pe care le reprezintă. 

Nr. 

crt. 

Nume, Prenume Data naşterii Tânăr sub 

40 ani 

Femeie 

1. ŢURUCĂ DĂNUŢ-EMIL –   

2. SĂRĂCUŢ AUGUSTIN –   

3. POPA IOAN –   

4. CRISTEA NICOLAE 28.08.1961   

5. MANGĂU IOAN –   

6. MANEA DORIN-CONSTANTIN –   

7. BONŢE FLORIAN –   

8. LAZĂR-BILA EUGENIA-IOANA  15.09.1986 X X 

9. DEAC PETRU  17.09.1980 X  

10. MÎNDRILĂ IOAN NICU  29.10.1973 X  

11. CHIŞ MARIANA-AURICA 30.12.1978 X X 

12. PEŞTEAN NICOLAE SEBASTIAN 15.07.1978 X  

13. MANGĂU MARCELA-LIDIA 04.01.1963  X 
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În cadrul parteneriatului există o reprezentare echilibrată a tinerilor87, 12 

reprezentanţi legali (41% din total) ai partenerilor GAL “Poarta Transilvaniei” dintr-

un total de 29 având vârsta sub 40 ani. 

De asemenea, parteneriatul are o reprezentare echilibrată a femeilor, 10 dintre 

reprezentanţii legali (34% din total) ai partenerilor GAL “Poarta Transilvaniei” dintr-

un total de 29, sunt femei. 

 

Figura 85: Reprezentarea femeilor şi tinerilor în GAL “Poarta Transilvaniei” 

După cum se poate observa din informaţiile prezentate mai sus, GAL “Poarta 

Transilvaniei”îndeplineşte criteriile de selecţie SCS 2.2. si SCS 2.3. fixate de Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în sensul reprezentării echilibrate a tinerilor (45%) şi a 

femeilor (38%). 

De asemenea, în rândul parteneriatului GAL “Poarta Transilvaniei”sunt prezente şi 

organizatii agricole, reprezentanţi ai sectorului economic, organizaţiilorde mediu, 

                                                 
87 Persoanele cu vârsta sub 40 de ani. 

14. BELE ANCUŢA 14.06.1975 X X 

15. PETRUŢ CODRUŢA-ADINA 05.06.1980 X X 

16. TRIPON VIOLETA 13.04.1979 X X 

17. SECAN IONUŢ VASILE  27.04.1985 X  

18. CRISTE FELICIA-MARIA 14.05.1974 X X 

19. CRIŞAN DORINA 17.12.1968  X 

20. OTVOS GEZA 06.04.1961   

21. IGNA TEODOR 12.06.1943   

22. BREJE DOREL 16.07.1970   

23. HEXAN VIOREL 07.12.1950   

24. BLAGA PETRU-CRISTINEL 28.01.1971   

25. CRISTE IOAN 11.11.1968   

26. PETRIŞOR MARIANA LIANA 11.08.1968  X 

27. MARC SEBASTIAN IONUŢ 06.01.1987 X  

28. POPA IOAN DANIEL 07.01.1982 X  

29. ŢURUCĂ MARIANA 17.04.1968  X 
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precum şi reprezentanţi ai minorităţilor etnice, astfel încât toate sectoarele 

responsabile de dezvoltarea viitoare a mediului rural aureprezentare, conform 

tabelului de mai jos. 

GAL “Poarta Transilvaniei”îndeplineşte criteriul de selecţie SCS 2.4. fixat de Ministerul 

Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, în sensul prezenţei în cadrul parteneriatului a 

reprezentantilor organizaţiilor agricole, sectorului forestier, sectorului economic şi a unei 

organizaţii de mediu. 

Nr. 

crt. 

Denumire partener Organi

zaţie 

agricolă 

Grup 

de 

produc

ători 

Repr

ez. ai 

secto

rului 

forest

ier 

Reprezenta

nţi ai 

sectorului 

economic 

Organi

zaţie 

de 

mediu 

Repreze

ntanţi ai 

minori- 

tăţilor 

etnice 

1. PRIMĂRIA COMUNEI ALMAŞU       

2. PRIMĂRIA COMUNEI BULZ       

3. PRIMĂRIA COMUNEI CIUCEA       

4. PRIMĂRIA COMUNEI CIZER       

5. PRIMĂRIA COMUNEI FILDU DE JOS       

6. PRIMĂRIA COMUNEI NEGRENI       

7. PRIMĂRIA COMUNEI SÎG       

8. SC VIC EUROPEAN 60 SRL    X   

9. SC PETRIDEN SRL    X   

10. PRODECOSANO COOPERATIVĂ 

AGRICOLĂ 

X   X   

11. CHIŞ MARIANA-AURICA 

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 

   X   

12. PEŞTEAN NICOLAE SEBASTIAN 

PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ 

   X   

13. MANGĂU MARCELA-LIDIA PERSOANĂ 

FIZICĂ AUTORIZATĂ 

   X   

14. BELE ANCUŢA PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 

   X   

15. PETRUŢ CODRUŢA-ADINA PERSOANĂ 

FIZICĂ AUTORIZATĂ 

   X   

16. TRIPON VIOLETA ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 

   X   

17. SECAN IONUŢ VASILE ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 

   X   

18. SC C.R.S. VIALINA SRL    X   

19. SC INTER-TURISM SRL    X   

20. FUNDAŢIA PENTRU SPRIJIN SOCIO-

EDUCAŢIONAL AL ROMILOR 

“WASSDAS”  

     X 

21. ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE 

BOVINE ALMAŞU 

X      

22. ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE X      
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Numărul reprezentantilor entităţilor publice în cadrul Adunării Generale a GAL 

“Poarta Transilvaniei”este de 7, iar numărul reprezentanţilor entităţilor private şi ai 

societăţii civile este de 22, asigurându-se astfel un procent de reprezentativitate de 

peste 65% pentru partenerii privati şi societatea civilă. 

 

Figura 86: Reprezentarea partenerilor privaţişi ai societăţii civileîn GAL “Poarta Transilvaniei” 

Din informatiile prezentate mai sus, GAL “Poarta Transilvaniei” îndeplineşte criteriului de 

selecţie nr. SCS 2.5. fixat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, în sensul în care 

partenerii privati şi ai societăţii civile reprezintă mai mult de 65% din totalul partenerilor, 

respectiv 76%. 

Din Parteneriatul “Poarta Transilvaniei” face parte FUNDAŢIA PENTRU SPRIJIN 

SOCIO-EDUCAŢIONAL AL ROMILOR “WASSDAS”  cu sediul în loc. Almaşu, 

Jud. Sălaj. Fundaţia Wassdas a implementat până în momentul de faţă 32 de proiecte 

pentru sprijin socio-educaţional al romilor,  printre care amintim88: 

                                                 
88 Pagina oficială a FUNDAŢIEI PENTRU SPRIJIN SOCIO-EDUCAŢIONAL AL ROMILOR 

“WASSDAS”, http://wassdasfoundation.blogspot.com/ 

BOVINE DIN LOC. SÎG 

23. ASOCIAŢIA PROPRIETARILOR DE 

PĂDURI PRIVATE “IZVOARELE 

BARCĂULUI” 

  X  X  

24. ASOCIAŢIA “PROVISION”      X X 

25. CLUBUL SPORTIV INTER CIZER       

26. SC DAMARION SRL    X   

27. SC MONDMARC SRL    X   

28. SC DAMALUC SRL    X   

29. ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE 

COMUNITARA CICEA 1384 

    X  
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1. Sykarel -  a fost primul proiect al Fundaţiei,   menit a susţine educaţia şcolară în  

comunităţile Pata-Rât, Jibou, Nuşfalău, pe durata a 6 luni. 

2. Dezvoltare comunitară în Pata-Rât. Susţinere şcolarizării - anul 1999-2000. În afara 

susţinerii în continuare a şcolarizării ,  în cadrul acestui proiect sa organizat în mai 

mute localităţi, cursuri de limba romani. Aceste cursuri de limbă s-au făcut şi pentru 

personalul cadrul Fundaţiei Wassdas şi al altor doritori de la Centrul De Servicii 

Sociale Finanţarea a fost obţinută de la Fundaţia Pentru O Societate Deschisă. 

3. Centru cultural al Romilor - anul 2000. Crearea unui Club al rromilor, unde se 

desfăşoară cursuri de muzică, dans şi instrumente muzicale – perpetuarea 

tradiţiei muzicale, învăţarea limbii romani. Organizarea câtorva concerte pentru 

Ansamblul Muzical Coregrafic Rom po Drom. Finanţarea, a fost obţinută de la 

Open Society Institute din Budapesta, Ungaria. 

4. Formare de Lideri Romi - anul 2001-2002. În cadrul proiectului sa asigurat o 

instruire multiplă pe durata a 8 luni pentru 80 de persoane din 8 comunităţi de 

romi din judeţele Cluj şi Sălaj. Finanţare din partea Consiliului Europei. 

5. Birou de consiliere juridică şi asistenţă socială gratuită pentru romii din 

judeţul Cluj.  In cadrul acestui se oferă consultanţă juridică şi asistenţă socială 

tuturor romilor din judeţul Cluj. Finanţarea a fost oferită de Comunitatea 

Europeană. 

6. Dezvoltare comunitară în localitatea Almaşu judeţul Sălaj, proiect finanţat de 

către Centrul de Resurse şi  Diversitate Etnoculturală Cluj Napoca. Obiectivele 

principale ale acestui proiect au constat în : Reabilitarea unor utilităţi existente 

şi/sau crearea unor spaţii de convergenţă culturală  şi intervenţie în domeniul 

şcolarizării copiilor.    

7. Crearea unei reţele pentru schimb de experienţă şi informaţii cu alte ONG-uri 

ale romilor din România. Proiect finanţat de către Centrul de Resurse pentru 

Comunităţile de Romi Cluj Napoca care are ca scop principal o mai bună 

comunicare între organizaţiile de romi 

8. Proiect de asistenţă Medicală primară a populaţiei de romi din comunităţile 

Coastei şi Pata Rât. Acest proiect a fost finanţat de către Uniunea Europeană  pe 

o perioadă de 9 luni cele două comunităţi vor beneficia de asistenţă medicală 

gratuită, cu accent pe depistarea bolnavilor cu TBC şi reducerea numărului de 

sarcini nedorite în rândul femeilor din aceste comunităţi. 

9. Dreptul la legalitate 2008-2009. Obiectivul principal al acestui proiect este 

îmbunataţirea situaţiei legale a romilor din 7 comunităţi ale judeţului Cluj. 
Finanţat de către programul P.H.A.R.E. 

10. Un pas înainte – obiectivul principal al acestui proiect este creşterea numărului 

de persoane informate, cu cel putin 3055,  privind importanţa documentelor de 

identitate, proprietate, şi stare civilă, în cele 7 comunităţi din judeţul Cluj în 

primele 12 luni ale proiectului. Finanţat de către programul P.H.A.R.E 

Parteneriate 2010: 
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11. Împuternicirea comunităţilor de romi în influenţarea şi monitorizarea 

agendelor locale în România – proiect implementat de către Agenţia de 

Dezvoltare Comunitară, „Împreună”, unde fundaţia Wassdas a fost partener, 

facilitând 5 comunităţi de romi din judeţul Sălaj 

12. “Evaluarea accesului romilor la serviciile de sănătate publică”- proiect 

implementat de către Centrul Romilor Pentru Politici de Sănătate- Sastipen, unde 

fundaţia Wassdas a fost partener, colectând date pentru sănătate în 5 comunităţi 

de romi din judeţul Sălaj. 

Din informatiile prezentate mai sus, GAL “Poarta Transilvaniei” îndeplineşte criteriului de 

selecţie nr. SCS 2.1. fixat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, în sensul în care 

parteneriatul include cel puţin o organizaţie a minorităţilor etnice. 

2.2 Crearea şi funcţionarea GAL – ului 

În vederea implementării strategiei, Parteneriatul “Poarta Transilvaniei” va fi 

înregistrat juridic în baza OG 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. 

În urma emiterii deciziei de autorizare de catre DGDG AM PNDR, GAL “Poarta 

Transilvaniei” îşi va începe activitatea în mod oficial, conform Fişei măsurii din 

PNDR şi a procedurii de implementare a axei 4 LEADER, elaborată de către APDRP. 

Dupăînceperea activităţii GAL “Poarta Transilvaniei”va începe procedura de 

recrutare de personal, notificând pe cale de consecinţă Autoritatea de Management 

pentru PNDR şi APDRP. 

La nivelul GAL “Poarta Transilvaniei”, va funcţiona următoarea structură 

organizatorică: 

1) ADUNAREA GENERALĂ; 

2) CONSILIUL DIRECTOR; 

3) CENZORUL; 

4) COMITETUL DE SELECTARE A PROIECTELOR; 

5) COMISIA DE CONTESTAŢII 

6) COMPARTIMENT ADMINISTRATIV. 
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Figura 87: Organigrama GAL “Poarta Transilvaniei” 

1) ADUNAREA GENERALĂ 

Conducerea Asociaţiei este realizată de către Adunarea Generală (AG), organism 

alcătuit din totalitatea membrilor asociaţi (fondatori şi membri). Competenţa şi 

modalitatea exactă de lucru a Adunării Generale sunt stabilite prin statutul 

Asociaţiei. 

În baza prevederilor statutare, Adunarea Generală a Asociaţiei “POARTA 

TRANSILVANIEI” are următoarele responsabilităţi: 

□ Aprobarea strategiei şi a obiectivelor generale ale GAL; 

□ Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil; 

□ Alegerea şi revocarea membrilor consiliului de selecţie; 

□ Alegerea şi revocarea cenzorului. 

Adunarea generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de control asupra 

celorlalte două organe precizate mai sus. 

Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii, ale actului constitutiv şi 

statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii asociaţi care nu au luat parte la 

adunarea generală sau au votat împotriva. 

Statutul asociaţiei detaliază atribuţiile statutare ale Adunării Generale. 

2) CONSILIUL DIRECTOR 

Asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale. El poate fi alcătuit şi 

din persoane din afara asociaţiei, în limita a cel mult o pătrime din componenţa sa. 

În exercitarea competenţei sale, consiliul director: 
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a) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, 

executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului 

de venituri şi cheltuieli şi proiectele asociaţiei; 

b) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei; 

c) aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei, dacă prin statut nu se 

prevede altfel; 

d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea 

generală. 

Consiliul director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare. Nu poate fi 

membru al consiliului director, iar dacă era, pierdea aceasta calitate, orice persoană 

care ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă asociaţia 

respectivă are ca scop sprijinirea activităţii acelei instituţii publice. 

3) CENZORUL 

Pentru că numărul asociaţilor este mai mare de 15, asociaţia are un cenzor – o 

persoană din cadrul asociaţiei. 

În eventualitatea în care GAL “Poarta Transilvaniei” va avea mai mult de 100 

membrii înscrişi până la data întrunirii ultimei adunări generale, controlul financiar 

intern se va exercita de către o comisie de cenzori. Comisia de cenzori este alcatuită 

dintr-un număr impar de membri. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. Cel 

puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în 

condiţiile legii. Regulile generale de organizare şi functionare a comisiei de cenzori 

se aprobă de adunarea generală. Comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament 

intern de funcţionare. 

În realizarea competenţelor sale cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori: 

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei; 

b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale; 

c) participă la şedintele consiliului director, fără drept de vot; 

d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea 

generală. 

Cenzorul asociaţiei POARTA TRANSILVANIEI este ales de către Adunarea 

Generală. 

Detalierea atribuţiilor cenzorului asociaţiilor este prezentată în actele statutare ale 

asociaţiei. 

4) COMITETUL DE SELECTARE A PROIECTELOR 

Selecţia proiectelor va fi realizată de către un Comitet de Selecţie, format din 

membrii GAL “Poarta Transilvaniei”.  

Componenţa Comitetului de Selecţie  



FEBRUARIE 2015 PLAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

 

234 PARTENERIATUL | GAL “POARTA TRANSILVANIEI” 

 

Comitetul de Selecţie va avea în componenţă 11 persoane – un preşedinte, un 

secretar şi 9 membri. 

Din cele 11 persoane, 8 vor reprezenta sectorul privat (intreprinderi comerciale şi 

organizaţii neguvernamentale), reprezentând 72,7% din total, şi 3 vor reprezenta 

sectorul public (administraţii publice locale), reprezentân 27,2% din total.  

Tabelul de mai jos precizează componenţa parteneriatului decizional, reprezentat 

prin Comitetul de Selecţie a proiectelor: 

PARTENERI PUBLICI  (27,2%) 

Nume şi prenume Partener Funcţia în C.S. Tip/Observaţii 

MANGĂU  

IOAN 

COMUNA  

FILDU DE JOS 

Preşedinte ADMIN 

SĂRĂCUŢ 

AUGUSTIN 

COMUNA BULZ Secretar ADMIN 

MANEA DORIN-

CONSTANTIN 

COMUNA 

NEGRENI 

Membru ADMIN 

PARTENERI PRIVAŢI (36,4%) 

Nume şi prenume Partener Funcţia în C.S. Tip/Observaţii 

LAZĂR-BILA 

EUGENIA-IOANA  

SC VIC 

EUROPEAN 60 

SRL  

Membru ALEŞI 

POPA IOAN 

DANIEL 

SC DAMARION 

SRL 

Membru ALEŞI 

ŢURUCĂ 

MARIANA 

SC DAMALUC 

SRL 

Membru ALEŞI 

CHIŞ MARIANA-

AURICA 

CHIŞ MARIANA-

AURICA 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ  

Membru ALEŞI 

ONG (36,4%) 

Nume şi prenume Partener Funcţia în C.S. Tip/Observaţii 

BLAGA PETRU-

CRISTINEL 

ASOCIAŢIA 

“PROVISION” 

Membru ONG 

OTVOS  

GEZA 

FUNDAŢIA 

PENTRU SPRIJIN 

SOCIO-

EDUCAŢIONAL 

AL ROMILOR 

“WASSDAS”  

Membru ONG 

BREJE  

DOREL 

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR 

Membru ONG 
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DE BOVINE DIN 

LOC. SÎG 

CRISTE IOAN CLUBUL SPORTIV 

INTER CIZER 

Membru ONG 

Tabel 27: Membri titulari ai Comitetul de selecţie al GAL “Poarta Transilvaniei” 

Pentru fiecare membru titular al Comitetului de Selecţie a fost prevăzut un  supleant, 

astfel: 

PARTENERI PUBLICI (27,2%) 

Nume şi 

prenume 

Partener Funcţia în 

C.S. 

Tip/Observaţii Pers. înlocuită 

ŢURUCA 

DĂNUŢ-

EMIL 

PRIMĂRIA  

COMUNEI 

ALMAŞU 

Preşedinte ADMIN MANGĂU  

IOAN 

POPA IOAN PRIMĂRIA  

COMUNEI 

CIUCEA 

Secretar ADMIN SĂRĂCUŢ 

AUGUSTIN 

CRISTEA 

NICOLAE 

PRIMĂRIA  

COMUNEI CIZER 

Membru ADMIN MANEA 

DORIN-

CONSTANTIN 

PARTENERI PRIVAŢI (36,4%) 

Nume şi 

prenume 

Partener Funcţia în 

C.S. 

Tip/Observaţii Pers. înlocuită 

SECAN 

IONUŢ 

VASILE 

SECAN IONUŢ 

VASILE 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ 

Membru ALEŞI LAZĂR-BILA 

EUGENIA-

IOANA  

PEŞTEAN 

NICOLAE 

SEBASTIAN 

PEŞTEAN 

NICOLAE 

SEBASTIAN 

PERSOANĂ 

FIZICĂ 

AUTORIZATĂ  

Membru ALEŞI POPA IOAN 

DANIEL 

MANGĂU 

MARCELA-

LIDIA 

MANGĂU 

MARCELA-LIDIA 

PERSOANĂ 

FIZICĂ 

AUTORIZATĂ 

Membru ALEŞI ŢURUCĂ 

MARIANA 

DEAC 

PETRU  

SC PETRIDEN SRL  Membru ALEŞI CHIŞ 

MARIANA-

AURICA 
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MÎNDRILĂ 

IOAN NICU  

PRODECOSANO 

COOPERATIVĂ 

AGRICOLĂ 

Membru ALEŞI BLAGA PETRU-

CRISTINEL 

ONG (36,4%) 

Nume şi 

prenume 

Partener Funcţia în 

C.S. 

Tip/Observaţii Pers. înlocuită 

IGNA 

TEODOR 

ASOCIAŢIA 

CRESCĂTORILOR 

DE BOVINE 

ALMAŞU 

Membru ONG OTVOS  

GEZA 

HEXAN 

VIOREL 

ASOCIAŢIA 

PROPRIETARILOR 

DE PĂDURI 

PRIVATE 

“IZVOARELE 

BARCĂULUI” 

Membru ONG BREJE  

DOREL 

PETRIŞOR 

MARIANA 

LIANA 

ASOCIATIA 

PENTRU 

DEZVOLTARE 

COMUNITARA  

CICEA 1384 

Membru ONG CRISTE IOAN 

Tabel 28: Supleanţi ai Comitetul de selecţie al GAL “Poarta Transilvaniei” 

Organizarea şedinţelor de selecţie a proiectelor 

Comitetul de selecţie se întruneşte de câte ori este necesar, în funcţie şi de numărul 

de proiecte depuse pentru a fi evaluate. Şedinţele sunt convocate de către 

Preşedintele Comitetului de selecţie. 

Sunt invitaţi să participe la şedinţe cei 11 membri titulari cu drept de vot, iar în 

condiţiile în care aceştia nu pot participa, vor informa Preşedintele şi vor delega 

membri supleanţi.  

Pentru transparenţa procesului de selecţie a proiectelor în cadrul GAL şi totodată 

pentru efectuarea activităţilor de control şi monitorizare, la aceste selecţii va lua 

parte şi un reprezentant al AM PNDR. 

În ceea ce priveşte selecţia proiectelor în cadrul GAL, se va aplica regula „dublului 

cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei 

să fie prezenţi cel puţin 50% din parteneri, din care peste 50% să fie din mediul 

privat şi societate civilă. 

Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare aparţine unuia din membrii 

comitetului, în această situaţia persoana (organizaţia) în cauza nu are drept de vot şi 

nu va participă la întâlnirea comitetului respectiv. 
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Comitetul de selectare a proiectelor va funcţiona în baza unui Regulament de 

Organizare şi Funcţionare ce va detalia atribuţiile fiecărui membru al comitetului 

precum şi procedurile interne de lucru. 

 

Structura Comitetului de Selecţie va fi următoarea: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 88: Structura Comitetului de Selecţie al GAL “Poarta Transilvaniei” 

5) COMISIA DE CONTESTAŢII 

Comisia de Contestaţii este alcătuită din 5 membri, după cum urmează: 1 preşedinte, 

1 secretar şi 3 membri, pentru fiecare funcţie în parte fiind prevăzut un supleant. În 

cadrul Comisiei de Contestaţii îşi vor desfăşura activitatea şi consultanţii permanenţi 

cu competenţe în procedurile de evaluare şi selecţie aplicabile pe măsurile din PNDR 

pe care s-au depus proiectele a căror evaluare a fost contestată de beneficiar. 

6) COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV 

Compartimentul administrativ al GAL “Poarta Transilvaniei” va avea o structură 

simplă, orientată către eficientizarea activităţilor GAL, astfel: 
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a) Responsabil administrativ – coordonează activitatea GAL atât sub aspect 

organizatoric cât şi al respectării procedurilor de lucru; 

b) Responsabil financiar– contabil – se ocupă de supravegherea şi controlul 

gestiunii financiare – contabile a GAL-ului; 

c) Animatori – desfăşoară activităţi de animare pentru promovarea acţiunilor 

GAL; 

d) Departament tehnic – se va stabili un număr de angajaţi funcţie de 

complexitatea activităţilor de la nivelul GAL, având ca sarcină verificarea şi 

selecţia proiectelor ce se vor implementa; 

e) Consultanţi externi – funcţie de necesităţi pentru buna desfăşurare a 

activităţilor GAL; 

f) Angajat pentru activităţi de secretariat; 
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PARTEA VI. ORGANIZAREA GAL-ULUI 

1. Resurse umane 

La nivelul GAL ’’Poarta Transilvaniei’’ se vor desfăşura următoarele activităţi: 

a) Informare – comunicare; 

b) Apel pentru proiecte; 

c) Sprijinirea depunătorilor de proiecte; 

d) Organizarea procesului de verificare şi decizie asupra proiectelor depuse; 

e) Monitorizarea proiectelor; 

f) Comisia de contestații. 

După cum sunt detaliate în rândurile următoare. 

a) Informare – comunicare 

Demersurile de informare – comunicare au în vedere atât comunicarea cu diferite 

organizaţii şi persoane la nivelul teritoriului ’’Poarta Transilvaniei’’ pentru 

promovarea activităţilor întreprinse de GAL precum şi dezvoltarea relaţiilor de 

parteneriat cu alte organizaţii reprezentative la nivel regional, naţional şi european, 

relevante pentru procesul de dezvoltare locală. 

De asemenea, se are în vedere şi asigurarea transparenţei tuturor acţiunilor 

întreprinse de GAL şi de către membrii săi în cadrul procesului de dezvoltare locală. 

Responsabili din cadrul compartimentului administrativ pentru activităţile de 

informare  şi comunicare sunt:  

□ Responsabil administrativ; 

□ Animatori; 

□ Responsabil financiar-contabil;  

□ Secretar (ă); 

□ Expert tehnic; 

□ Consultant extern. 

b) Apel pentru proiecte 

În cadrul activităţilor GAL, vor fi lansate apeluri pentru proiecte pe diferitele măsuri 

incluse  în Planul de Dezvoltare Locală. Pentru acestea, GAL ’’Poarta Transilvaniei’’ 

va urmării dezvoltarea unor proceduri coerente care să asigure egalitatea de şanse şi 

lipsa oricărei forme de discriminare. În cadrul acestei categorii de activităţi, 

personalul GAL va elabora setul de documente aferente fiecărui apel de proiecte, va 

iniţia un proces de consultare publică prealabil lansării oficiale a apelului de 
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proiecte, va face modificările necesare la pachetul de documente aferent apelului 

după care va face public apelul pentru proiecte. 

Apelul va fi aprobat de către Consiliul Director al GAL ’’Poarta Transilvaniei’’. După 

aprobarea apelului de selecţie de către Consiliul Director al GAL, va fi transmisă o 

copie a aprobării la Ministerul Agriculturii. 

Se va asigura publicitatea apelului în teritoriu prin intermediul mass-media, fluturaşi 

şi afişe la fiecare primărie care face parte din GAL ’’Poarta Transilvaniei’’. 

Informaţiile cu privire la apelul de selecţie va face referire la următoarele aspecte: 

□ Legislaţia care reglementează ajutorul; 

□ Obiectul, condiţiile şi scopul ajutorului; 

□ Suma maximă totală care urmează să fie folosită ca ajutor financiar pentru 

anul respectiv; 

□ Criteriile pe care trebuie să le îndeplineasca beneficiarii pentru a solicita ajutor 

financiar şi modul în care se acordă ajutorul financiar; 

□ Indicarea persoanelor responsabile cu procedura şi soluţionarea acesteia; 

□ Locul, modul şi termenul de depunere a cererilor şi a documentaţiilor aferente 

de către beneficiari; 

□ Componenţa comitetului de selecţie a proiectelor şi criteriile de evaluare a 

proiectelor; 

□ Termenul limită pentru comunicarea rezultatelor; 

□ Posibilitatea de contestare a rezultatelor; 

De asemenea, în apelul de selecţie se va menţiona dacă au rămas bani nealocaţi pe 

proiecte în respectiva sesiune, se poate redeschide o altă sesiune de aplicare, imediat 

sau după o anumită perioadă de timp. 

Responsabili din cadrul compartimentului administrativ pentru apelul de proiecte 

sunt: 

□ Responsabil administrativ – pentru organizarea apelului în totalitate; 

□ Animatori – pentru procesul de consultare public prealabil lansării apelului 

de proiecte; 

□ Secretar (ă) – pentru întocmirea documentaţiei administrative a apelului de 

proiecte; 

□ Consultant extern – sprijin pentru organizarea apelului de proiecte în 

totalitate. 

c) Sprijinirea depunătorilor de proiect 

În scopul asigurării unui proces coerent de dezvoltare, personalul GAL va asigura, 

din resursele asociaţiei, sprijin pentru potenţialii depunători de proiecte pe fiecare 
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apel. În principal, sprijinul va fi acordat sub forma consultanţei de specialitate pentru 

elaborarea cererilor de finanţare şi completarea dosarelor cererilor de finanţare. O 

atenţie specială va fi acordată asigurării egalităţii de şanse şi eliminării oricărui 

potenţial de discriminare din procedurile GAL ’’Poarta Transilvaniei’’. 

Depunători de proiecte pot fi beneficiarii, persoanele fizice şi juridice de drept privat, 

precum şi primării şi consilii locale, care îndeplinesc cerinţele specifice pentru fiecare 

din măsurile prezentate. 

De asemenea poate fi beneficiar final GAL ’’Poarta Transilvaniei’’, atunci când 

acţiunile sunt de interes general, cu referire la obiectivele strategice ale programului 

şi atunci când există măsuri pentru care nu s-a solicitat sau primit ajutor financiar în 

apelul de selecţie, şi există credit disponibil. 

Proiectele depuse de beneficiarii finali vor respecta condiţiile de formă şi conţinut 

recomandate de GAL ’’Poarta Transilvaniei’’ şi vor fi insoţite de documentele 

solicitate prin apelul de selecţie. 

Responsabili din cadrul compartimentului administrativ pentru sprijinirea 

depunătorilor de proiecte: 

□ Responsabil administrativ – pentru monitorizarea şi supervizarea activităţii; 

□ Animatori – pentru sprijinirea depunătorilor în teritoriu şi informarea 

acestora cu privire la procedură; 

□ Secretar (ă) – sprijin administrativ şi tehnic pentru depunători; 

□ Expert tehnic – pentru elaborarea corectă din punct de vedere tehnic a 

proiectului; 

□ Responsabil tehnic – pentru elaborarea corectă din punct de vedere tehnic a 

proiectului; 

□ Consultant extern – asistenţă şi sprijin pentru toate activităţile cuprinse în 

elaborarea proiectelor atât pentru deponenţi cât şi pentru personalul din 

compartimentul administrativ. 

d) Organizarea procesului de verificare şi decizie asupra proiectelor depuse 

Procesul de verificare şi decizie asupra proiectelor depuse va presupune o verificare 

de conformitate administrativă a dosarelor cererilor de finanţare, efectuată de către 

angajaţii GAL, o evaluare tehnică de către comitetul tehnic finalizată cu un raport de 

recomandare către comitetul de selectare. După aceste etape, comitetul de selectare a 

proiectelor va stabili lista proiectelor aprobate pe baza procedurilor stabilite în 

regulamentul de organizare şi funcţionare. 

Comitetul de selecţie al proiectelor va verifica îndeplinirea criteriilor de conformitate 

inserate în apelul de selecţie şi existenţa tuturor documentelor solicitate. 
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Solicitările care obţin aviz favorabil vor fi evaluate de către Comitetul de selecţie al 

GAL 

’’Poarta Transilvaniei’’. Acesta va elabora câte un document pentru fiecare măsură în 

parte în care vor fi evidenţiate punctajele obţinute de către proiectele prezentate în 

ordine descrescătoare. 

Punctajul fiecarui proiect va fi stabilit în conformitate cu criteriile de selecţie stabilite 

în Planul de Dezvoltare Locală. Rezultatul evaluării se va consemna într-un raport 

motivat. 

În baza raportului motivat elaborat de către Comitetul de selecţie, Consiliul Director 

va emite, pentru fiecare măsură în parte, o propunere motivată care poate fi: 

□ propunerea de aprobare a solicitării, cu indicarea valorii şi a procentului de 

finanţare; 

□ propunerea motivată de respingere a finanţării datorită punctajului mic 

obţinut şi neîncadrarea în valoarea sesiunii respective de depunere deschisă de 

GAL ’’Poarta Transilvaniei’’. 

Responsabili din compartimentul administrativ pentru organizarea procesului de 

verificare şi decizie asupra proiectelor depuse sunt: 

□ Responsabil administrativ– pentru monitorizarea şi supervizarea activităţii şi 

prezentarea raportului de recomandare către comitetul de selecţie; 

□ Secretar (ă) – sprijin administrativ şi tehnic pentru etapa de înregistrare a 

proiectelor în cadrul GAL; 

□ Expert tehnic – pentru verificarea conformităţii proiectului şi evaluarea din 

punct de vedere tehnic a proiectului; 

□ Responsabil tehnic – pentru verificarea conformităţii proiectului şi evaluarea 

din punct de vedere financiar a proiectului; 

□ Consultant extern– sprijin pentru verificarea conformităţii proiectului şi 

pentru evaluarea tehnico-economică. 

După finalizarea selecţiei proiectelor în cadrul GAL ’’Poarta Transilvaniei’’, lista cu 

proiectele aprobate, va fi transmisă Centrului Regional de Plăţi pentru Dezvoltare 

Rurală şi Pescuit, împreună cu un raport complet al sesiunii respective, în vederea 

semnării contractelor cu beneficiarii finali ai finanţării. 

La nivelul GAL ’’Poarta Transilvaniei’’ va funcţiona un Comitet de selecţie, format 

din 11 membrii titulari  (1 preşedinte, 1 secretar, şi 9 membri) şi 11 membri supleanţi, 

reprezentanţi ai autorităţilor şi organizaţiilor care fac parte din parteneriat. Comitet 

de selecţie este responsabil cu selectarea proiectelor depuse în cadrul GAL. 
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În ceea ce priveste selecţia proiectelor în cadrul GAL, pentru validarea voturilor, este 

necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din parteneri, din care 

peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă. 

Pentru transparenţa procesului de selecţie a proiectelor în cadrul GAL şi totodată 

pentru efectuarea activităţilor de control şi monitorizare, la aceste selecţii va lua 

parte şi un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de la nivel 

judeţean (CDRJ AM PNDR). 

Dacă unul din proiectele depuse pentru selecţie, aparţine unuia din membrii 

comitetului, în această situaţie persoana (organizaţia) în cauză, nu are drept de vot şi 

nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv. 

Comisia de selecţe trebuie să se reunească cu 30 de zile înainte de data limită pentru 

primirea cererilor de ajutor financiar. Convocarea Comisiei se efectuează de către 

Preşedinte la propunerea Responsabilului administrativ. 

Dupa evaluarea dosarelor, se va elabora un raport scris care cuprinde o listă pentru 

fiecare dintre măsuri, cu punctajul pentru fiecare dosar, de la punctajul cel mai mare 

la punctajul cel mai mic. 

Raportul este semnat de către toţi membrii Comisiei. 

Când Preşedintele este în incompatibilitate şi trebuie să se abţină în evaluarea 

dosarelor, acesta se înlocuieşte cu primul Vicepreşedinte, care va prelua atribuţiile de 

preşedinte al Comisiei, fapt care se menţionează în raport. 

e) Monitorizarea proiectelor 

Activitatea de monitorizare a proiectelor aprobate va fi efectuată de către angajaţii 

GAL ’’Poarta Transilvaniei’’şi va avea în vedere respectarea termenilor contractuali 

asumaţi la momentul acordării finanţării. Monitorizarea va avea rolul de a asigura 

implementarea proiectelor în condiţiile stabilite, dar va putea de asemenea să ofere  o 

imagine a evoluţiei procesului de dezvoltare locală la nivelul teritoriului ’’Poarta 

Transilvaniei’’. Acest lucru presupune corelarea informaţiilor obţinute din procesul 

de monitorizare al proiectelor finanţate cu alte informaţii relevante despre demersuri 

locale în afara ariei de acoperire a GAL ’’Poarta Transilvaniei’’dar care sunt relevante 

în cadrul procesului de dezvoltare durabilă. 

Pentru eficientizarea activităţii sale şi acoperirea unei largi palete de competenţe 

necesare, echipa de angajaţi ai GAL ’’Poarta Transilvaniei’’ va fi una 

multidisciplinară. 

În funcţie de necesităţi, structura va putea fi modificată prin hotărârea Adunării 

Generale a asociaţiei, în vederea eficientizării activităţii GAL ’’Poarta Transilvaniei’’. 

Pentru fiecare angajat al GAL-ului se va întocmi o fişă a postului, în care vor fi 

cuprinse toate activităţile la care participă şi atribuţiile lor în cadrul acestor activităţi. 
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Responsabili din cadrul compartimentului administrativ pentru monitorizarea 

proiectelor sunt: 

□ Responsabil administrativ – pentru monitorizarea şi supervizarea activităţii; 

□ Animator - pentru obţinerea informaţiilor legate de evoluţia proiectelor în 

teritoriu şi pentru informaţii legate de alte proiecte întreprinse în teritoriu pentru 

formarea unei imagini de ansamblu a dezvoltării locale a teritoriului ’’Poarta 

Transilvaniei’’; 

□ Secretar (ă) - sprijin administrativ pentru organizarea vizitelor în teren şi a 

întocmirii rapoartelor de monitorizare; 

□ Responsabil tehnic - pentru efectuarea vizitelor de monitorizare; 

□ Consultant extern - sprijin pentru toate activităţile cuprinse în monitorizarea 

proiectelor atât pentru beneficiari cât şi pentru personalul din compartimentul 

administrativ. 

f) Comisia de contestații 

Comisia de Contestaţii reprezintă organismul decizional cu responsabilităţi privind 

soluţionarea contestaţiilor adresate privind rezultatele procesului de evaluare a 

proiectelor pentru finanţare. 

Comisia de Contestaţii este alcătuită, după cum urmează: preşedinte, membrii şi 

secretariat, pentru fiecare funcţie în parte fiind prevăzut un supleant.În cadrul 

Comisiei de Contestaţii îşi vor desfăşura activitatea şi consultanţii permanenţi cu 

competenţe în procedurile de evaluare şi selecţie aplicabile pe măsurile din PNDR pe 

care s-au depus proiectele a căror evaluare a fost contestată de beneficiar. 

Vor fi considerate contestaţii şi analizate în baza prezentei proceduri doar acele 

solicitări care contestă elemente legate de eligibilitatea proiectului depus, punctarea 

unui/unor criterii de selecţie, stabilirea valorii/cuantumului criteriilor de departajare, 

valoarea proiectului declarată eligibilă/valoarea sau intensitatea sprijinului public 

acordat pentru proiectul depus, componenta financiară dominantă. 

Obligaţiile Comitetului de selecţie şi ale Comisiei de contestaţii 

Preşedintele, membrii, consultanţii permanenţi şi secretarul Comitetului de selecţie 

şi Comisiei de contestaţii, în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, au următoarele 

obligaţii: 

a) de a respecta întocmai regulile stabilite în cadrul Regulamentului, 

b) de a respecta confidenţialitatea lucrărilor şi imparţialitatea în adoptarea deciziilor 

Comitetului de selecţie şi Comisiei de contestaţii; 

c) adoptarea deciziilor se face numai de către preşedinte şi membri, în unanimitate; 

d) consemnarea de către secretar în minute şi rapoarte a deciziilor adoptate în cadrul 

Comitetului de selecţie şi Comisiei de contestaţii. 
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Modalitatea de contractare a personalului, atât a celui permanent, angajat cu contract 

individual de muncă, cât şi a celui ocazional, angajat pe bază de contract de prestări 

servicii, va fi stabilită de către GAL ’’Poarta Transilvaniei’’ prin intermediul unei 

proceduri interne, garantându-se în ambele cazuri egalitatea de tratament, 

publicitatea şi concurenţa. 

Criteriile de selecţie utilizate sunt unele transparente care pun accent pe capacitatea, 

experienţa şi pregătirea profesională a candidaţilor. 

Modalităţile de contractare a personalului/serviciilor în cadrul GAL ’’Poarta 

Transilvaniei’’ sunt: 

□ Responsabilul administrativ şi echipa tehnică – contract individual de muncă; 

□ Responsabilul financiar contabil – contract de prestări de servicii/convenţie 

civilă; 

□ Consultanţi în diverse domenii – contract de prestări de servicii; 

De asemenea, pe tot parcursul derulării activităţilor necesare implementării Planului 

de Dezvoltare Locală, GAL ’’Poarta Transilvaniei’’ va fi sprijinit de către agenţii 

agricoli şi personalul cu responsabilităţi în ceea ce priveşte dezvoltarea rurală, din 

cadrul fiecărei primării care face parte din parteneriat; aceştia desfăşurand activitate 

de voluntariat. 

 

În cadrul GAL îşi vor desfăşura activitatea în mod permanent următoarele persoane, 

care vor fi angajate pe baza de contract de muncă: 

1. Responsabil administrativ al GAL ’’Poarta Transilvaniei’’; 

2. Responsabil tehnic al GAL ’’Poarta Transilvaniei’’’; 

3. Expert tehnic al GAL ’’Poarta Transilvaniei’’; 

4. Animatorii GAL ’’Poarta Transilvaniei’’; 

5. Secretar (ă) a GAL ’’Poarta Transilvaniei’’. 

Organigrama Compartimentului administrativ al GAL ’’Poarta Transilvaniei’’ este 

următoarea: 
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Figura 89: Organigrama GAL “Poarta Transilvaniei” 

În ceea ce priveşte personalul necesar pentru derularea unor activităţi care necesită o 

calificare specială, acesta va fi angajat pe bază de contract de prestare de servicii în 

funcţie de necesităţile  GAL ’’Poarta Transilvaniei’’, în diferite faze de implementare 

a Planului de Dezvoltare Locală. 

În ceea ce priveşte criteriile pe baza cărora se va realiza contractarea personalului în 

baza unui contract de prestări de servicii, acestea sunt următoarele: 

□ experienţa relevantă în domeniul în care este necesar personalul respectiv în 

cadrul GAL ’’Poarta Transilvaniei’’; astfel persoana juridică / expertul care 

urmează a fi contractat trebuie să beneficieze de experienţă în domeniul respectiv; 

□  calificarea profesională a persoanelor care vor derula activităţi în cadrul 

contractului ce se va încheia între GAL ’’Poarta Transilvaniei’’ şi persoana juridică 

/ expert; 

Datorită complexităţii acţiunilor necesare implementarii cu succes a Planului de 

Dezvoltare Locală, pentru fiecare angajat al GAL ’’Poarta Transilvaniei’’ s-a întocmit 

o fişă a postului care cuprinde descrierea clară a obiectivelor, sarcinilor, autorităţilor 

şi responsabilităţilor acestora, în care au fost cuprinse toate activităţile la care 

participă şi atribuţiile lor în cadrul acestor activităţi. 

Pe baza acestor fişe de post la nivelul GAL se va realiza procedura de recrutare şi 

angajare a personalului. 

Principalele responsabilităţi ale personalului cheie de conducere şi execuţie în 

cadrul GAL ’’Poarta Transilvaniei’’ 
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FIŞA POSTULUI: RESPONSABIL ADMINISTRATIV GAL  

 

1.IDENTIFICAREA ŞI DEFINIREA POSTULUI 

1.1. Numele şi prenumele salariatului:  

1.2. Definirea oficială a postului: Responsabil Administrativ 

1.3. Codul COR:  

2. INTEGRAREA ÎN STRUCTURA ORGANIZAŢIONALĂ 

2.1. Denumirea compartimentului: administrativ. 

2.2. Poziţia postului în cadrul structurii: 

2.2.1. Postul imediat superior: Consilul Director/Administrativ 

2.2.2. Postul imediat inferior: Are în subordine pe Responsabil financiar, Secretar 

(ă), Compartiment tehnic: Specialist tehnic/IT şi expert tehnic, Consultant extern 

dezvoltare rurală şi informare, Animatori. 

2.2.3. Este înlocuit de: Persoana desemnată de Consiliul Director. 

2.3. Relaţii: 

2.3.1. Ierarhice: se subordonează Consilul Director/Administrativ 

2.3.2. Funcţionale (colaborare, pe orizontală): are relaţii profesionale cu angajaţii 

permanenţi, consultanţi externi, angajaţii contractuali, Consiliul Director, Comitetul 

de Selecţie a Proiectelor, Adunarea Generală. 

2.3.3. De reprezentare: în relaţiile cu băncile, instituţiile statului (organele de control 

de specialitate), beneficiarii, alte companii (furnizori, clienţi), APDRP, AM, alţi 

parteneri, etc.  

3. Obiectivele specifice postului 

Titularul postului are rolul de a asigura conducerea, organizarea, şi funcţionarea 

asociaţiei cu  eficienţă maximă prin angajarea resurselor financiare, tehnologice şi 

umane necesare, în primul  rând cele legate de implementarea proiectelor în cadrul 

GAL. 

Coordonează organizarea şi derularea activităţilor de: 

□ Informare şi comunicare; 

□ Diseminare; 

□ Sprijinirea elaborării de proiecte; 

□ Lansarea apelului de proiecte; 

□ Verificarea şi organizarea procesului de decizie; 

□ Monitorizare; 

□ Cooperare. 

 

4. RESPONSABILITĂŢI, ATRIBUŢII, ŞI SARCINI SPECIFICE POSTULUI 
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4.1. În raport cu obiectivele postului 

□ este responsabil de managementul activităţii organizaţiei (punerea în practică 

a Strategiei de Dezvoltare a Teritoriului, a proiectelor şi programelor organizaţiei), 

inclusiv prin iniţierea de noi programe, în conformitate cu strategia şi principiile 

elaborate de Adunarea Generală şi Consiliul Director; 

□ este responsabil de implementarea mecanismului de comunicare-informare 

privind implementarea strategiei de dezvoltare a teritoriului; 

□ iniţiază acţiuni de cooperare cu alte teritorii şi parteneriate, naţionale şi 

internaţionale; 

□ este responsabil de administrarea relaţiei cu APDRP şi alte structuri teritoriale 

ale acesteia; 

□ este responsabil pentru buna şi corecta gestionare a fondurilor asociaţiei, cu 

respectarea legislaţiei în vigoare şi a statutului asociaţiei; 

□ asigură comunicarea şi informarea cât mai extinsă şi mai diversă la nivelul 

întregului teritoriu, pentru promovarea conţinutului strategiei; 

□ sprijinirea potenţialilor beneficiari în identificarea surselor de co-finanţare a 

proiectelor. 

Comunicarea şi informarea destinate locuitorilor şi actorilor implicaţi în dezvoltarea 

teritoriului în legătură cu buna funcţionare a GAL şi implementarea tuturor 

acţiunilor din cadrul strategiei de dezvoltare locală se referă la: 

□ Întâlniri – conferinţe, Seminarii, Grupuri de lucru; 

□ Afise, publicaţii; 

□ Acces baze de date; 

□ Elaborare şi diseminare materiale; 

□ Relaţia cu mass-media; 

 Implementarea proiectelor în cadrul GAL: 

□ Executarea operativă şi corectă a procedurilor de gestionare a resurselor; 

□ Monitorizarea şi raportarea la timp asupra realizărilor şi rezultatelor 

proiectului; 

□ Luarea operativă a deciziilor legate de depistarea problemelor în cadrul 

implementării; 

□ Furnizarea de informaţii către factorii de decizie superiori, dar şi către 

organisme de decizie exterioare GAL-ului. 

 Evaluează periodic munca angajaţilor din subordine; 

 Aprobă planificarea concediilor de odihnă pentru angajaţii din subordine; 

 Propune idei de proiecte, de cooperare, de îmbunătăţiri procedurale; 

 Semnează contracte cu furnizorii, clienţii, beneficiarii şi partenerii strategici; 
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 Semnează referate de investiţii, state de plată şi rapoarte financiare ale 

asociaţiei; 

 Comunică angajaţilor şi colaboratorilor valorile şi obiectivele strategice ale 

asociaţiei; 

 Stabileşte obiectivele colaboratorilor din subordine, termenele limită şi 

modalităţile de măsurare a gradului de realizare a obiectivelor. 

4.2. Privind relaţiile interpersonale / comunicarea 

□ Asigură un climat de comunicare si încurajare a intiţiativei care că contribuie 

la atingerea obiectivelor stabilite; 

□ Negociază si conciliază cu tact situaţii conflictuale apărute în relaţiile 

interpersonale. 

□ Dezvoltă mijloace de motivare a personalului din subordine 

□ Menţine relaţii profesionale cu toţi colegii şi cu persoanele din exterior; 

□ Propune soluţii de îmbunătăţire permanentă a pregătirii profesionale si de 

specialitate a angajaţilor din subordine; 

□ Răspunde de corectitudinea informaţiilor furnizate către compartimentele din 

asociaţie. 

4.3.  Faţă de echipamentul din dotare 

□ Răspunde de respectarea procedurilor interne legate de utilizarea aparaturii 

din dotarea compartimentului ; 

□ Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice 

defecţiune în funcţionare a echipamentului cu care îşi desfăşoară activitatea. 

4.4. Privind securitatea şi sănătatea muncii 

□ Respectă normele de Sănătatea şi Securitatea Muncii şi PSI, pentru a evita 

producerea de accidente şi / sau îmbolnăvirile profesionale. 

4.5. Privind regulamentele / procedurile de lucru 

□ Respectă procedurile de lucru generale specifice asociaţiei; 

□ Respectă Regulamentul Intern şi Regulamentul de Organizare şi Functionare; 

 

5. CONDIŢII ALE POSTULUI 

□ Tipul de muncă: individual şi în echipă; 

□ Deplasări: ori de câte ori este necesar. 

 

6. CERINŢE ALE POSTULUI 

□ Studii superioare în domeniul administraţiei publice, ştiinţe economice, juridice 

sau ştiinţe sociale; 

□ Specializări: managementul proiectelor, fonduri europene, construcţie 

parteneriate, dezvoltare rurală; 
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□ Cunoştiinţe solide cu privire la: Planul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-

2013, abordarea LEADER la nivel european şi naţional, Cadrul Naţional 

Strategic de Referinţă, Politica Agricolă Comună, legislaţie specifică proiectelor 

de investiţii; 

□ Limbi străine: nivel conversaţional în cel puţin o limbă de circulaţie 

internaţională; 

□ Permis de conducere: categoria B; 

□ Nivel de experienţă cel puţin 2 ani în managementul proiectelor, fonduri 

europene, construcţie parteneriate, dezvoltare rurală, iar  pe un post de 

conducere cel puţin 3 ani. 

 

7. APTITUDINI NECESARE POSTULUI 

□ Abilităţi de coordonare şi gestionare a mai multor activităţi complexe în 

paralel; 

□ Cunoştinţele de limba engleză la un nivel mediu/avansat sunt necesare; 

□ Cunoştinţe de operare PC (MS Office, Internet, Email); 

□ Persoană dinamică, cu abilităţi dezvoltate de comunicare şi relaţionare; 

□ Capacitate de analiză şi sinteză; 

□ Discernământ şi capacitate de a rezolva problemele. 

 

8. CONDIŢII MATERIALE ALE MUNCII 

□ Nu lucrează în condiţii ambientale deosebite; 

□ Are deplasări frecvente în afara asociaţiei; 

□ Acces la aparatură: telefon fix, fax, PC, imprimantă, copiator; 

□ Condiţii de formare profesională: participă la diverse instruiri de dezvoltare 

profesională, training-uri periodice, etc.  

9. OBIECTIVE DE PERFORMANŢĂ ŞI CRITERII DE EVALUARE 

Perioada de evaluare a performanţelor: anual. 

Criteriile de evaluare se vor stabili în funcţie de competenţele postului solicitate, 

raportate la rezultatele cantitative (eficienţă în execuţia sarcinilor) şi calitative 

(calitatea muncii) obţinute. 

Principalele competenţe evaluate periodic sunt în raport cu obiectivele postului. 

Instrumentul utilizat pentru evaluarea performanţelor profesionale, se va prezenta 

sub formă tabelară, cuprinzând şapte secţiuni, corespunzătoare domeniilor 

investigate, astfel: 

□ realizarea sarcinilor şi responsabilităţilor; 

□ stabilirea obiectivelor; 
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□ realizarea obiectivelor; 

□ utilizarea şi dezvoltarea competenţelor; 

□ analiza performanţelor; 

□ nevoi de instruire şi dezvoltare; 

□ calificativul final. 

În acest context sunt importante nu numai atingerea obiectivelor sau realizarea 

sarcinilor alocate, ci şi comportamentul manifestat şi competenţele necesare. Se 

porneşte de la ideea monitorizăriiperformanţelor angajatului în mod sistematic, într-

un ciclu continuu, care să permită evidenţierea traiectoriei pe care o descrie 

performanţa angajatului în cadrul asociaţiei. 

Detaliile cu privire la aplicarea acestui formular de evaluare a competenţelor şi 

performanţelor angajatului se va face în Regulamentul Intern, inclusiv modalităţile 

de interpretare a rezultatelor.  

FIŞA POSTULUI: RESPONSABIL TEHNIC 

  

1.IDENTIFICAREA ŞI DEFINIREA POSTULUI 

1.1. Numele şi prenumele salariatului:  

1.2. Definirea oficială a postului:Responsabil tehnic 

1.3. Codul COR:  

 

2. INTEGRAREA ÎN STRUCTURA ORGANIZAŢIONALĂ 

2.1. Denumirea compartimentului: Compartiment tehnic. 

2.2. Poziţia postului în cadrul structurii: 

2.2.1. Postul imediat superior: Responsabilului administrativ 

2.2.2. Postul imediat inferior: nu este cazul 

2.2.3. Este înlocuit de: Persoana desemnată de către Responsabilul administrativ  

 

2.3. Relaţii: 

2.3.1. Ierarhice: se subordonează Responsabilului administrativ  

2.3.2. Funcţionale (colaborare, pe orizontală): cu toate compartimentele. 

Are relaţii cu actorii din aria GAL.  

Are relaţii cu angajaţii permanenţi, consultanţi externi, angajaţii contractuali, 

Responsabil administrativ 

2.3.3. De reprezentare: reprezentarea GAL în relaţiile cu entităţile exterioare în ceea 

ce priveşte proiectele implementate. 

3. OBIECTIVELE SPECIFICE POSTULUI 
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Titularul postului contribuie la atingerea scopurilor organizaţiei în special pentru 

implementarea cu succes a activităţilor programului LEADER şi în primul rând a 

celor legate de implementarea proiectelor în cadrul GAL prin: 

□ Informare şi comunicare; 

□ Sprijinirea elaborării de proiecte; 

□ Organizarea procesului de verificare si decizie asupra proiectelor depuse; 

□ Monitorizare. 

4. RESPONSABILITĂŢI, ATRIBUŢII ŞI SARCINI SPECIFICE POSTULUI 

4.1. În raport cu obiectivele postului 

Contribuie în mod direct la acţiunile de implementare a proiectului în cadrul GAL 

prin: 

□ Luarea operativă a deciziilor asupra implementării proiectului, inclusiv 

depistarea problemelor în cadrul implementării; 

□ Efectuarea periodică a gestionării proiectului; 

□ Executarea operativă şi corectă a procedurilor de gestionare a resurselor; 

□ Facilitarea coordonării între activităţile componentelor; 

□ Monitorizarea şi raportarea la timp privind realizările şi rezultatele 

proiectului; 

□ Realizarea şi monitorizarea activităţilor de animare pentru promovarea 

acţiunilor GAL; 

□ Verificarea şi selecţia proiectelor ce se vor implementa; 

□ Informaţiile privind conţinutul proiectului şi realizările acestuia sunt oferite 

factorilor de decizie superiori dar şi către organisme de decizie exterioare GAL-

ului. 

 

4.2. Privind relaţiile interpersonale / comunicarea 

□ Menţine relaţii profesionale cu toţi colegii şi cu persoanele din exterior; 

□ Răspunde de corectitudinea informaţiilor furnizate către toate departamentele 

din asociaţie; 

□ Are o atitudine politicoasă atât faţă de colegi, cât şi faţă de persoanele din 

exterior cu care vine în contact în cadrul asociaţie. 

4.3.Faţă de echipamentul din dotare 

□ Răspunde de respectarea procedurilor interne legate de utilizarea aparaturii 

din dotarea compartimentului; 

□ Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice 

defecţiune în funcţionare a echipamentului cu care îşi desfăşoară activitatea. 

4.4.Privind securitatea şi sănătatea muncii 
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□ Respectă normele de Sănătatea şi Securitatea Muncii şi PSI, pentru a evita 

producerea de accidente şi / sau îmbolnăvirile profesionale. 

4.5. Privind regulamentele / procedurile de lucru 

□ Respectă procedurile de lucru generale specifice Asociaţiei; 

□ Respectă Regulamentul Intern şi Regulamentul de Organizare şi Functionare; 

 

5. CONDIŢII ALE POSTULUI 

□ Tipul de muncă: individual şi în echipă. 

□ Deplasări: atunci când este cazul. 

 

6. CERINŢE ALE POSTULUI 

□ Studii medii / superioare în domeniul administraţiei publice, ştiinţe 

economice sau tehnice, finalizate cu diplomă de bacalaureat / licenţă; 

□ Specializări: managementul proiectelor, fonduri europene, construcţie 

parteneriate, dezvoltare rurală, managementul proiectelor, proiectare; 

□ Cunoştiinţe solide cu privire la: Planul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-

2013, abordarea LEADER la nivel european şi naţional, Cadrul Naţional Strategic 

de Referinţă, Politica Agricolă Comună, legislaţie specifică proiectelor de 

investiţii; 

□ să fi deţinut anterior o poziţie similară cu cea pe care o va deţine în cadrul 

GAL ’’Poarta Transilvaniei’’; 

□ Permis de conducere: categoria B; 

□ Nivel de experienţă: minim 3 ani. 

 

7. APTITUDINI NECESARE POSTULUI 

□ Cunoştinţe de operare PC (MS Office, Internet, Email, Publisher, Outlook, 

etc.); 

□ Cunoştinţele de limba engleză la un nivel mediu/avansat sunt necesare; 

□ Persoană dinamică, cu abilităţi dezvoltate de comunicare şi relaţionare; 

□ Capacitate de analiză şi sinteză; 

□ Discernământ şi capacitate de a rezolva problemele; 

□ Capacitate de autoorganizare şi punctualitate. 

8. CONDIŢII MATERIALE ALE MUNCII 

□ Nu lucrează în condiţii ambientale deosebite; 

□ Muncă de birou; 

□ Condiţii de formare profesională: participă la diverse instruiri de dezvoltare 

profesională, training-uri periodice, etc.  
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9. OBIECTIVE DE PERFORMANŢĂ ŞI CRITERII DE EVALUARE 

Perioada de evaluare a performanţelor: anual. 

Criteriile de evaluare se vor stabili în funcţie de competenţele postului solicitate, 

raportate la rezultatele cantitative (eficienţă în execuţia sarcinilor) şi calitative 

(calitatea muncii) obţinute. 

Principalele competenţe evaluate periodic sunt în raport cu obiectivele postului. 

Instrumentul utilizat pentru evaluarea performanţelor profesionale, se va prezenta 

sub formă tabelară, cuprinzând şapte secţiuni, corespunzătoare domeniilor 

investigate, astfel: 

□ realizarea sarcinilor şi responsabilităţilor; 

□ stabilirea obiectivelor; 

□ realizarea obiectivelor; 

□ utilizarea şi dezvoltarea competenţelor; 

□ analiza performanţelor; 

□ nevoi de instruire şi dezvoltare; 

□ calificativul final. 

În acest context sunt importante nu numai atingerea obiectivelor sau realizarea 

sarcinilor alocate, ci şi comportamentul manifestat şi competenţele necesare. Se 

porneşte de la ideea monitorizării performanţelor angajatului în mod sistematic, într-

un ciclu continuu, care să permită evidenţierea traiectoriei pe care o descrie 

performanţa angajatului în cadrul asociaţiei. 

Detaliile cu privire la aplicarea acestui formular de evaluare a competenţelor şi 

performanţelor  angajatului se va face în Regulamentul Intern, inclusiv modalităţile 

de interpretare a rezultatelor.  

FIŞA POSTULUI: EXPERT TEHNIC 

  

1.IDENTIFICAREA ŞI DEFINIREA POSTULUI 

1.1. Numele şi prenumele salariatului:  

1.2. Definirea oficială a postului: Expert tehnic 

1.3. Codul COR:  

 

2. INTEGRAREA ÎN STRUCTURA ORGANIZAŢIONALĂ 

2.1. Denumirea compartimentului: Compartiment tehnic. 

9.2. Poziţia postului în cadrul structurii: 

9.2.1. Postul imediat superior: Responsabilului administrativ 

9.2.2. Postul imediat inferior: nu este cazul 

9.2.3. Este înlocuit de: Persoana desemnată de către Responsabilul administrativ  
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9.3. Relaţii: 

9.3.1. Ierarhice: se subordonează Responsabilului administrativ  

9.3.2. Funcţionale (colaborare, pe orizontală): cu toate compartimentele. 

Are relaţii cu actorii din aria GAL.  

Are relaţii cu angajaţii permanenţi, consultanţi externi, angajaţii contractuali, 

Responsabil administrativ 

9.3.3. De reprezentare: reprezentarea GAL în relaţiile cu entităţile exterioare în ceea 

ce priveşte proiectele implementate. 

10. OBIECTIVELE SPECIFICE POSTULUI 

Titularul postului contribuie la atingerea scopurilor organizaţiei în special pentru 

implementarea cu succes a activităţilor programului LEADER şi în primul rând a 

celor legate de implementarea proiectelor în cadrul GAL prin: 

□ Informare şi comunicare; 

□ Sprijinirea elaborării de proiecte; 

□ Organizarea procesului de verificare si decizie asupra proiectelor depuse; 

□ Monitorizare. 

11. RESPONSABILITĂŢI, ATRIBUŢII ŞI SARCINI SPECIFICE POSTULUI 

4.1. În raport cu obiectivele postului 

Contribuie în mod direct la acţiunile de implementare a proiectului în cadrul GAL 

prin: 

□ Luarea operativă a deciziilor asupra implementării proiectului, inclusiv 

depistarea problemelor în cadrul implementării; 

□ Efectuarea periodică a gestionării proiectului; 

□ Executarea operativă şi corectă a procedurilor de gestionare a resurselor; 

□ Facilitarea coordonării între activităţile componentelor; 

□ Monitorizarea şi raportarea la timp privind realizările şi rezultatele 

proiectului; 

□ Realizarea şi monitorizarea activităţilor de animare pentru promovarea 

acţiunilor GAL; 

□ Verificarea şi selecţia proiectelor ce se vor implementa; 

□ Informaţiile privind conţinutul proiectului şi realizările acestuia sunt oferite 

factorilor de decizie superiori dar şi către organisme de decizie exterioare GAL-

ului. 

 

11.2. Privind relaţiile interpersonale / comunicarea 
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□ Menţine relaţii profesionale cu toţi colegii şi cu persoanele din exterior; 

□ Răspunde de corectitudinea informaţiilor furnizate către toate departamentele 

din asociaţie; 

□ Are o atitudine politicoasă atât faţă de colegi, cât şi faţă de persoanele din 

exterior cu care vine în contact în cadrul asociaţiei. 

4.3.Faţă de echipamentul din dotare 

□ Răspunde de respectarea procedurilor interne legate de utilizarea aparaturii 

din dotarea compartimentului; 

□ Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice 

defecţiune în funcţionare a echipamentului cu care îşi desfăşoară activitatea. 

4.4.Privind securitatea şi sănătatea muncii 

□ Respectă normele de Sănătatea şi Securitatea Muncii şi PSI, pentru a evita 

producerea de accidente şi / sau îmbolnăvirile profesionale. 

4.5. Privind regulamentele / procedurile de lucru 

□ Respectă procedurile de lucru generale specifice Asociaţiei; 

□ Respectă Regulamentul Intern şi Regulamentul de Organizare şi Functionare; 

 

12. CONDIŢII ALE POSTULUI 

□ Tipul de muncă: individual şi în echipă. 

□ Deplasări: atunci când este cazul. 

 

13. CERINŢE ALE POSTULUI 

□ Studii medii / superioare în domeniul administraţiei publice, ştiinţe 

economice sau tehnice, finalizate cu diplomă de bacalaureat / licenţă; 

□ Specializări: managementul proiectelor/fonduri europene/construcţie 

parteneriate/dezvoltare rurală/ managementul proiectelor/proiectare; 

□ Cunoştiinţe solide cu privire la: Planul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-

2013, abordarea LEADER la nivel european şi naţional, Cadrul Naţional Strategic 

de Referinţă, Politica Agricolă Comună, legislaţie specifică proiectelor de 

investiţii; 

□ să fi deţinut anterior o poziţie similară cu cea pe care o va deţine în cadrul 

GAL ’’Poarta Transilvaniei’’; 

□ Permis de conducere: categoria B; 

□ Nivel de experienţă: minim 5 ani. 

 

14. APTITUDINI NECESARE POSTULUI 
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□ Cunoştinţe de operare PC (MS Office, Internet, Email, Publisher, Outlook, 

etc.); 

□ Cunoştinţele de limba engleză la un nivel mediu/avansat sunt necesare; 

□ Persoană dinamică, cu abilităţi dezvoltate de comunicare şi relaţionare; 

□ Capacitate de analiză şi sinteză; 

□ Discernământ şi capacitate de a rezolva problemele; 

□ Capacitate de autoorganizare şi punctualitate. 

15. CONDIŢII MATERIALE ALE MUNCII 

□ Nu lucrează în condiţii ambientale deosebite; 

□ Muncă de birou; 

□ Condiţii de formare profesională: participă la diverse instruiri de dezvoltare 

profesională, training-uri periodice, etc.  

16. OBIECTIVE DE PERFORMANŢĂ ŞI CRITERII DE EVALUARE 

Perioada de evaluare a performanţelor: anual. 

Criteriile de evaluare se vor stabili în funcţie de competenţele postului solicitate, 

raportate la rezultatele cantitative (eficienţă în execuţia sarcinilor) şi calitative 

(calitatea muncii) obţinute. 

Principalele competenţe evaluate periodic sunt în raport cu obiectivele postului. 

Instrumentul utilizat pentru evaluarea performanţelor profesionale, se va prezenta 

sub formă tabelară, cuprinzând şapte secţiuni, corespunzătoare domeniilor 

investigate, astfel: 

□ realizarea sarcinilor şi responsabilităţilor; 

□ stabilirea obiectivelor; 

□ realizarea obiectivelor; 

□ utilizarea şi dezvoltarea competenţelor; 

□ analiza performanţelor; 

□ nevoi de instruire şi dezvoltare; 

□ calificativul final. 

În acest context sunt importante nu numai atingerea obiectivelor sau realizarea 

sarcinilor alocate,  ci şi comportamentul manifestat şi competenţele necesare. Se 

porneşte de la ideea monitorizării performanţelor angajatului în mod sistematic, într-

un ciclu continuu, care să permită evidenţierea traiectoriei pe care o descrie 

performanţa angajatului în cadrul asociaţiei. 

Detaliile cu privire la aplicarea acestui formular de evaluare a competenţelor şi 

performanţelor  angajatului se va face în Regulamentul Intern, inclusiv modalităţile 

de interpretare a rezultatelor.  

FIŞA POSTULUI: RESPONSABIL FINANCIAR – CONTABIL 
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1.IDENTIFICAREA ŞI DEFINIREA POSTULUI 

1.1. Numele şi prenumele salariatului:  

1.2. Definirea oficială a postului: Responsabil Financiar – Contabil 

1.3. Codul COR:  

2. INTEGRAREA ÎN STRUCTURA ORGANIZAŢIONALĂ 

2.1. Denumirea compartimentului: Compartiment financiar-contabil 

2.2. Poziţia postului în cadrul structurii: 

2.2.1. Postul imediat superior: Responsabil administrativ 

2.2.2. Postul imediat inferior: nu este cazul 

2.2.3. Este înlocuit de: Persoana desemnată de către Responsabilul administrativ 

2.3. Relaţii: 

2.3.1. Ierarhice: se subordonează Responsabilului administrativ 

2.3.2. Funcţionale (colaborare, pe orizontală): cu toate compartimentele. 

2.3.3. De reprezentare: cu instituţiile de stat (ITM, Administraţia Financiară, Casa 

dePensii, etc.) 

 

3. OBIECTIVELE SPECIFICE POSTULUI 

Organizează şi derulează activitatea financiar-contabilă: gestionarea actelor 

contabile, înregistrările şi plăţile salariilor şi contribuţiilor aferente datorate statului, 

închiderile lunare şi anuale. 

4. RESPONSABILITĂŢI, ATRIBUŢII ŞI SARCINI SPECIFICE POSTULUI 

4.1. În raport cu obiectivele postului 

□ Organizează şi supraveghează contabilitatea, gestionează actele contabile în 

acord cu regulamentele UE şi legislaţia economică în vigoare; 

□ Urmăreşte înregistrarea cronologică şi sistematică în contabilitate a tuturor 

operaţiunilor patrimoniale; 

□ Stabileşte monografia contabilă privind înregistrarea operaţiunilor 

patrimoniale; 

□ Ţine evidenţa documentaţiei necesare a activităţii biroului privind salarizarea, 

asigurările sociale, asigurările de sănătate, fluctuaţia de personal, angajări, etc.; 

□ Controlează activitatea de evidenţă a resurselor umane, înregistrarea tuturor 

actelor la ITM, a contractelor individuale de muncă, prestări servicii, evidenţa 

concediilor medicale, pontaj, state de plată; 

□ Efectuează operaţiunile bancare (plăţi furnizori, ordine de plată bugetare) şi 

întocmeşte setul de documente pentru plăţile electronice şi ridicările de numerar 

în lei si valută; 
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□ Înscrie în registre operaţiunile efectuate (ordine de plată, remiteri bancare, 

evidenţă încasări); 

□ Întocmeste deconturile estimative şi deconturile pentru deplasările interne şi 

externe. 

□ Asigură respectarea Legii Contabilităţii la nivel de organizaţie; 

□ Asigură întocmirea documentelor justificative privind operaţiile contabile; 

□ Exercită controlul preventiv privind legalitatea operaţiunilor; 

□ Asigură controlul înregistrărilor contabile, procedeele de prelucrare a datelor 

şi exactitatea acestora; 

□ Organizează păstrarea documentelor justificative, a registrelor şi situaţiilor 

financiare anuale (bilanţuri contabile); 

□ Elaborează si implementează sistemul general de evidenţă contabilă; 

□ Stabileşte proceduri de lucru specifice care să asigure evidenţa contabilă; 

□ Stabileşte principiile de organizare a sistemului informaţional contabil. 

4.2. Privind relaţiile interpersonale / comunicarea 

□ Menţine relaţii profesionale cu toţi colegii şi cu persoanele din exterior; 

□ Răspunde de corectitudinea informaţiilor furnizate către toate departamentele 

din asociaţie; 

□ Răspunde de informarea angajaţilor cu privire la orice modificare a 

drepturilor salariale; 

□ Are o atitudine politicoasă atât faţă de colegi, cât şi faţă de persoanele din 

exterior cu care vine în contact în cadrul asociaţiei. 

4.3.Faţă de echipamentul din dotare 

□ Răspunde de respectarea procedurilor interne legate de utilizarea aparaturii 

din dotarea compartimentului; 

□ Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice 

defecţiune în funcţionare a echipamentului cu care îşi desfăşoară activitatea. 

4.4. Privind securitatea şi sănătatea muncii 

□ Respectă normele de Sănătatea şi Securitatea Muncii şi PSI, pentru a evita 

producerea de accidente şi / sau îmbolnăvirile profesionale. 

4.5.Privind regulamentele / procedurile de lucru 

□ Respectă procedurile de lucru generale specifice asociaţiei; 

□ Respectă Regulamentul Intern şi Regulamentul de Organizare şi Functionare; 

 

5. CONDIŢII ALE POSTULUI 

□ Tipul de muncă: individual şi în echipă; 
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□ Deplasări: atunci când este necesar. 

 

6. CERINŢE ALE POSTULUI 

□ Studii superioare economice finalizate cu diplomă de licenţă; 

□ Studii postuniversitare (masterat) în domeniul economic; 

□ Expert contabil Membru activ CECCAR; 

□ Certificat de calificare “Inspector Resurse Umane”; 

□ Să fi deţinut anterior o poziţie similară cu cea pe care o va deţine în cadrul 

GAL ’’Poarta Transilvaniei’’; 

□ Cunostinţe de utilizare a programelor informatice de contabilitate; 

□ Cunoştinţe solide de legislaţe financiar-contabilă, proceduri de gestiune 

□ Să cunoască toate procedurile contabile necesare supravegherii şi controlului 

gestiunii financiar - contabile a GAL; 

□ Permis de conducere: categoria B; 

□ Nivel de experienţăîn domeniul financiar-contabil: minim 3 ani. 

7. APTITUDINI NECESARE POSTULUI 

□ Cunoştinţe de operare PC (MS Office, Internet, Email); 

□ Persoană dinamică, cu abilităţi dezvoltate de comunicare şi relaţionare; 

□ Capacitate de analiză şi sinteză; 

□ Capacitate de autoorganizare şi punctualitate. 

8. CONDIŢII MATERIALE ALE MUNCII 

□ Nu lucrează în condiţii ambientale deosebite; 

□ Muncă birou; 

□ Acces la calculator, imprimant, copiator, etc. 

9. OBIECTIVE DE PERFORMANŢĂ ŞI CRITERII DE EVALUARE 

Perioada de evaluare a performanţelor: anual. 

Criteriile de evaluare se vor stabili în funcţie de competenţele postului solicitate, 

raportate la rezultatele cantitative (eficienţă în execuţia sarcinilor) şi calitative 

(calitatea muncii) obţinute. 

Principalele competenţe evaluate periodic sunt în raport cu obiectivele postului. 

Instrumentul utilizat pentru evaluarea performanţelor profesionale, se va prezenta 

sub formă tabelară, cuprinzând şapte secţiuni, corespunzătoare domeniilor 

investigate, astfel: 

□ realizarea sarcinilor şi responsabilităţilor; 

□ stabilirea obiectivelor; 

□ realizarea obiectivelor; 

□ utilizarea şi dezvoltarea competenţelor; 
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□ analiza performanţelor; 

□ nevoi de instruire şi dezvoltare; 

□ calificativul final. 

În acest context sunt importante nu numai atingerea obiectivelor sau realizarea 

sarcinilor alocate, ci şi comportamentul manifestat şi competenţele necesare. Se 

porneşte de la ideea monitorizării performanţelor angajatului în mod sistematic, într-

un ciclu continuu, care să permită evidenţierea traiectoriei pe care o descrie 

performanţa angajatului în cadrul asociaţiei. 

Detaliile cu privire la aplicarea acestui formular de evaluare a competenţelor şi 

performanţelor angajatului se va face în Regulamentul Intern, inclusiv modalităţile 

de interpretare a rezultatelor.  

FIŞA POSTULUI: SECRETAR/Ă 

1. IDENTIFICAREA ŞI DEFINIREA POSTULUI 

1.1. Numele şi prenumele salariatului:  

1.2. Definirea oficială a postului: SECRETAR  

1.3. Codul COR:  

2. INTEGRAREA ÎN STRUCTURA ORGANIZAŢIONALĂ 

2.1. Denumirea compartimentului: Secretariat 

2.2. Poziţia postului în cadrul structurii:  

2.2.1. Postul imediat superior: Este subordonat Responsabilului administrativ; 

2.2.2. Postul imediat inferior: nu este cazul 

2.2.3. Este înlocuit de: Persoana desemnată de către Responsabilul administrativ 

2.3. Relaţii:  

2.3.1. Ierarhice: se subordonează Responsabilului administrativ 

2.3.2. Funcţionale (colaborare, pe orizontală): cu toate compartimentele. 

 Are relaţii de serviciu cu toţi angajaţii şi colaboratorii, precum şi cu membrii 

GAL; 

    Are relaţii cu actorii locali din aria GAL. 

2.3.3. De reprezentare: nu este cazul. 

 

3. OBIECTIVELE SPECIFICE POSTULUI 

□ Contribuie la atingerea scopurilor asociaţiei în special pentru implementarea 

cu succes a activităţilor programului LEADER; 

□ Titularul postului are rolul de a asigura conducerea activităţilor de secretariat; 

□ Informare şi comunicare; 
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□ Organizare apel pentru proiecte; 

□ Sprijinirea depunătorilor de proiecte; 

□ Organizarea procesului de verificare şi decizie asupra proiectelor depuse. 

 

4. RESPONSABILITĂŢI, ATRIBUŢII ŞI SARCINI SPECIFICE POSTULUI 

4.1. În raport cu obiectivele postului 

□ Înregistrează documente externe primite prin fax, e-mail, delegaţii; 

□ Acordă sprijin administrativ şi tehnic echipei executive a GAL; 

□ Asigură comunicarea internă şi externă cu beneficiarii, furnizorii, clienţii; 

□ Oferă sprijin în monitorizarea activităţilor, elaborează rapoarte, pregăteşte 

documentele pentru întâlnirile periodice ale GAL; 

□ Asigurarea protocolului în cadrul întâlnirilor, în conformitate cu cerinţele 

zilnice;  

□ Primirea vizitatorilor şi anunţarea persoanelor de contact din asociaţie; 

□ Face aranjamente logistice pentru evenimentele organizate de GAL sau la care 

participă reprezentanţi ai GAL; 

□ Elaborează şi redactează documente şi situaţii cerute de echipa executivă; 

□ Asigură arhivarea şi păstrarea documentelor; 

□ Supravegherea registrelor administrative; 

□ Actualizează pagina de web a Gal-ului. 

 

4.2. Privind relaţiile interpersonale / comunicarea 

□ Menţine relaţii profesionale cu toţi colegii şi cu persoanele din exterior; 

□ Răspunde de corectitudinea informaţiilor furnizate către toate departamentele 

din asociaţie; 

□ Are o atitudine politicoasă atât faţă de colegi, cât şi faţă de persoanele din 

exterior cu care vine în contact în cadrul asociaţiei; 

□ Contribuie la instaurarea şi menţinerea unui climat de comunciare deschis şi 

transparent; 

□ Negociază şi conciliază situaţiile conflictuale apărute în relaţiile 

interpersonale. 

4.2.  Faţă de echipamentul din dotare 

□ Răspunde de respectarea procedurilor interne legate de utilizarea aparaturii 

din dotarea compartimentului; 

□ Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice 

defecţiune în funcţionare a echipamentului cu care îşi desfăşoară activitatea. 

4.4. Privind securitatea şi sănătatea muncii 
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□ Respectă normele de Sănătatea şi Securitatea Muncii şi PSI, pentru a evita 

producerea de accidente şi / sau îmbolnăvirile profesionale. 

4.5.Privind regulamentele / procedurile de lucru 

□ Respectă procedurile de lucru generale specifice asociaţiei; 

□ Respectă Regulamentul Intern şi Regulamentul de Organizare şi Functionare. 

 

5. CONDIŢII ALE POSTULUI 

□ Tipul de muncă: individual şi în echipă. 

□ Deplasări: atunci când este cazul. 

 

6. Cerinţe ale postului 

□ Studii medii / superioare finalizate cu diplomă de bacalaureat / licenţă. 

□ Nivel de experienţă: minim 2 ani într-un post similar. 

□ Cunoştiinţe solide cu privire la: Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 

2007-2013, abordarea LEADER, noţiuni generale despre UE şi politicile de dezvoltare 

ale UE. 

 

7. APTITUDINI NECESARE POSTULUI 

□ Abilităţi de coordonare şi gestionare a mai multor activităţi complexe în 

paralel; 

□ Atitudine principială în relaţiile cu oamenii; 

□ Cunoştinţe de operare PC (MS Office, Internet, E-mail); 

□ Cunoştinţele de limba engleză la un nivel mediu/avansat sunt necesare 

□ Persoană dinamică, cu abilităţi dezvoltate de comunicare şi relaţionare; 

□ Capacitate de autoorganizare şi punctualitate. 

 

8. CONDIŢII MATERIALE ALE MUNCII 

□ Nu lucrează în condiţii ambientale deosebite; 

□ Muncă de birou, calculator, etc.; 

□ Condiţii de formare profesională: participă la diverse instruiri de dezvoltare 

profesională, training-uri periodice, etc.  

 

10. OBIECTIVE DE PERFORMANŢĂ ŞI CRITERII DE EVALUARE 

Perioada de evaluare a performanţelor: anual. 

Criteriile de evaluare se vor stabili în funcţie de competenţele postului solicitate, 

raportate la rezultatele cantitative (eficienţă în execuţia sarcinilor) şi calitative 

(calitatea muncii) obţinute. 
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Principalele competenţe evaluate periodic sunt în raport cu obiectivele postului. 

Instrumentul utilizat pentru evaluarea performanţelor profesionale, se va prezenta 

sub formă tabelară, cuprinzând şapte secţiuni, corespunzătoare domeniilor 

investigate, astfel: 

□ realizarea sarcinilor şi responsabilităţilor; 

□ stabilirea obiectivelor; 

□ realizarea obiectivelor; 

□ utilizarea şi dezvoltarea competenţelor; 

□ analiza performanţelor; 

□ nevoi de instruire şi dezvoltare; 

□ calificativul final. 

În acest context sunt importante nu numai atingerea obiectivelor sau realizarea 

sarcinilor alocate, ci şi comportamentul manifestat şi competenţele necesare. Se 

porneşte de la ideea monitorizăriiperformanţelor angajatului în mod sistematic, într-

un ciclu continuu, care să permită evidenţierea traiectoriei pe care o descrie 

performanţa angajatului în cadrul asociaţiei. 

Detaliile cu privire la aplicarea acestui formular de evaluare a competenţelor şi 

performanţelor angajatului se va face în Regulamentul Intern, inclusiv modalităţile 

de interpretare a rezultatelor.  

FIŞA POSTULUI: ANIMATOR 

 

1.IDENTIFICAREA ŞI DEFINIREA POSTULUI 

1.1. Numele şi prenumele salariatului:  

1.2. Definirea oficială a postului: Animator 

1.3. Codul COR:  

2. INTEGRAREA ÎN STRUCTURA ORGANIZAŢIONALĂ 

2.1. Denumirea compartimentului:  nu este cazul. 

2.2.  Poziţia postului în cadrul structurii: 

2.2.1. Postul imediat superior: Este subordonat Responsabilului administrativ; 

2.2.2. Postul imediat inferior: nu este cazul; 

2.2.3. Este înlocuit de: Persoana desemnată de către Responsabilul administrativ; 

 

2.3. Relaţii: 

2.3.1. Ierarhice: se subordonează Responsabilului administrativ 

2.3.2. Funcţionale (colaborare, pe orizontală): cu toate compartimentele. 

Are relaţii de serviciu cu toţi angajaţii şi colaboratorii, precum şi cu membrii GAL; 

      Are relaţii cu actorii locali din aria GAL. 
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2.3.3 De reprezentare: reprezentarea GAL în teritoriu şi în relaţiile cu organizaţiile 

externe GAL. 

 

3. OBIECTIVELE SPECIFICE POSTULUI 

Contribuie  la atingerea scopurilor asociaţiei, în special pentru implementarea cu 

succes a activităţilor programului LEADER, în primul rând cele legate de 

implementarea proiectelor în cadrul GAL, prin promovare şi comunicare continue. 

Generic, aspectele cu privire la implementarea proiectului sunt: 

□ Informare; 

□ Sprijinirea elaborării proiectelor; 

□ Lansarea apelului pentru proiecte; 

□ Selectarea proiectelor; 

□ Decizie; 

□ Monitorizare; 

□ Arhivare 

 

4. RESPONSABILITĂŢI, ATRIBUŢII ŞI SARCINI SPECIFICE POSTULUI 

4.1. În raport cu obiectivele postului  

□ Diseminează în teritoriu informaţiile privind acţiunile GAL şi apelurile de 

propuneri de proiecte; 

□ Oferă clarificări despre eligibilitatea proiectelor şi ale aplicanţilor, sprijinind 

astfel echipa executivă în pregătirea unor aplicaţii de calitate; 

□ Desfăşoară activităţi proactive de identificare a potenţialelor proiecte care să 

răspundă obiectivelor strategice; 

□ Culege din teritoriu informaţii despre modul de pregătire şi implementare a 

proiectelor pe care le comunică echipei executive a GAL; 

□ Este intermediar între asociaţie şi grupurile ţintă specifice, fiind responsabil 

faţă de aceste părţi şi distribuind informaţii care dau posibilitatea grupurilor ţintă 

să înţeleagă politicile promovate de asociaţie; 

□ Formulează mesaje, pregăteşte şi/sau prezintă materiale informative. 

 

4.2. Privind relaţiile interpersonale / comunicarea 

□ Menţine relaţii profesionale cu toţi colegii şi cu persoanele din exterior; 

□ Răspunde de corectitudinea informaţiilor furnizate către toate 

compartimentele din asociaţie; 

□ Are o atitudine politicoasă atât faţă de colegi, cât şi faţă de persoanele din 

exterior cu care vine în contact în cadrul asociaţiei. 

4.3.Faţă de echipamentul din dotare 
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□ Răspunde de respectarea procedurilor interne legate de utilizarea aparaturii 

din dotarea compartimentului; 

□ Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice 

defecţiune în funcţionare a echipamentului cu care îşi desfăşoară activitatea. 

4.4. Privind securitatea şi sănătatea muncii 

□ Respectă normele de Sănătatea şi Securitatea Muncii şi PSI, pentru a evita 

producerea de accidente şi / sau îmbolnăvirile profesionale. 

4.5. Privind regulamentele / procedurile de lucru 

□ Respectă procedurile de lucru generale specifice asociaţiei; 

□ Respectă Regulamentul Intern şi Regulamentul de Organizare şi Functionare; 

 

4. CONDIŢII ALE POSTULUI 

□ Realizarea sarcinilor de serviciu presupune atât muncă de birou, cât şi 

deplasări. 

 

5. CERINŢE ALE POSTULUI 

□ Studii medii / superioare în domeniul administraţiei publice, ştiinţe 

economice, ştiinţe sociale  sau agricole; 

□ Specializări: managementul proiectelor, fonduri europene, construcţie 

parteneriate, dezvoltare rurală; 

□ Cunoştiinţe temeinice cu privire la: Planul Naţional de Dezvoltare Rurală 

2007-2013, Abordarea LEADER la nivel european şi naţional, Cadrul Naţional 

Strategic de Referinţă, Politica Agricolă Comună, Legislaţie specifică proiectelor 

de investiţii; 

6. APTITUDINI NECESARE POSTULUI 

□ Abilităţi de coordonare şi gestionare a mai multor activităţi complexe în 

paralel; 

□ Cunoştinţele de limba engleză la un nivel mediu/avansat sunt necesare; 

□ Cunoştinţe de operare PC (MS Office, Internet, Email); 

□ Persoană dinamică, cu abilităţi dezvoltate de comunicare, relaţionare şi 

persuasiune, muncă în echipă; 

□ Capacitate de analiză şi sinteză; 

□ Discernământ şi capacitate de a rezolva problemele; 

□ Capacitate de autoorganizare şi punctualitate. 

7. CONDIŢII MATERIALE ALE MUNCII 

□ Nu lucrează în condiţii ambientale deosebite; 

□ Are deplasări frecvente în afara asociaţiei; 
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□ Condiţii de formare profesională: participă la diverse instruiri de dezvoltare 

profesională, training-uri periodice, etc.  

8. OBIECTIVE DE PERFORMANŢĂ ŞI CRITERII DE EVALUARE 

Perioada de evaluare a performanţelor: anual. 

 

Criteriile de evaluare se vor stabili în funcţie de competenţele postului solicitate, 

raportate la rezultatele cantitative (eficienţă în execuţia sarcinilor) şi calitative 

(calitatea muncii) obţinute. 

 

Principalele competenţe evaluate periodic sunt în raport cu obiectivele postului. 

Instrumentul utilizat pentru evaluarea performanţelor profesionale, se va prezenta 

sub formă tabelară, cuprinzând şapte secţiuni, corespunzătoare domeniilor 

investigate, astfel: 

□ realizarea sarcinilor şi responsabilităţilor; 

□ stabilirea obiectivelor; 

□ realizarea obiectivelor; 

□ utilizarea şi dezvoltarea competenţelor; 

□ analiza performanţelor; 

□ nevoi de instruire şi dezvoltare; 

□ calificativul final. 

În acest context sunt importante nu numai atingerea obiectivelor sau realizarea 

sarcinilor alocate, ci şi comportamentul manifestat şi competenţele necesare. Se 

porneşte de la ideea monitorizării performanţelor angajatului în mod sistematic, într-

un ciclu continuu, care să permită evidenţierea traiectoriei pe care o descrie 

performanţa angajatului în cadrul asociaţiei. 

Detaliile cu privire la aplicarea acestui formular de evaluare a competenţelor şi 

performanţelor angajatului se va face în Regulamentul Intern, inclusiv modalităţile 

de interpretare a rezultatelor.  

Pentru fiecare dintre consultanţii externi pe care GAL îi va putea angaja vor fi 

elaboraţi termeni de referinţă specifici, în care se vor regăsi responsabilităţile 

principale ale acestora precum şi termenele limită până la care vor fi îndeplinte 

sarcinile vizate. Orientativ, se aşteaptă ca aceşti consultanţi externi să ofere sprijin 

GAL în: 

□ consultanţă cu privire la management organizaţional, resurse umane; 

□ consultanţă cu privire la organizarea activităţii de finanţare şi evaluarea 

proiectelor; 

□ realizarea de studii, analize şi sinteze; 

□ realizare baze de date, site-uri web şi promovare online; 
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Responsabilităţi şi atribuţii la nivel de GAL ’’Poarta Transilvaniei’’ 

Nr. 

Crt. 

Responsabilităţi şi atribuţii Responsabil 

1. Depunerea dosarului de candidatură Reprezentant legal GAL 

2. Convocarea GAL Reprezentant legal GAL 

3. Reprezentarea GAL Reprezentant legal GAL 

Responsabil administrativ  

4. Implementarea planului de comunicare Responsabil administrativ  

5. Organizarea, asigurarea condiţiilor tehnice 

pentru activitatea de comunicare 

Secretar(ă) 

6. Elaborarea documentelor aferente sesiunilor de 

proiecte 

Expert tehnic 

7. Pregătirea apelurilor de proiecte Responsabil tehnic 

8. Pregătirea materialelor pentru întâlniri, 

seminarii, conferinţe, etc. 

Expert tehnic 

Animator 

9. Elaborarea procedurilor Expert tehnic 

10. Promovarea programului Membrii GAL 

Animatori 

Responsabil administrativ  

11. Completarea registrelor Secretar (ă) 

12. Relaţii cu publicul, consultanţă Animator 

13. Primirea proiectelor şi înregistrarea lor Responsabil tehnic 

14. Verificarea conformităţii Responsabil tehnic 

15. Evaluarea proiectelor Expert tehnic 

16. Comunicarea cu beneficiarii Secretar (ă) 

17. Pregătirea şedinţelor Comitetului de Selecţie a 

Proiectelor 

Responsabil administrativ  

18. Întocmirea proceselor verbale Secretar (ă) 

19. Relaţii cu AM, APDRP, CDRJ, RNDR Responsabil administrativ  

20. Transmiterea documentelor la AM, APDRP, 

CDRJ, RNDR 

Secretar (ă) 

21. Evaluare şi monitorizare Responsabil administrativ  

22. Raportare către GAL şi AM Responsabil administrativ  

23. Elaborarea rapoartelor financiare, situaţiilor 

financiare 

Responsabil financiar-

contabil 

24. Aprobarea criteriilor de selecţie Comitetul de Selecţie a 

Proiectelor 

25. Aprobarea documentelor aferente apelurilor de 

proiecte 

Comitetul de Selecţie a 

Proiectelor 

26. Decizia asupra proiectelor selectate Comitetul de Selecţie a 
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Proiectelor 

27. Aprobarea rapoartelor Consiliul Director 

28. Iniţierea modificărilor Comitetul de Selecţie a 

Proiectelor 

Persoanele propuse pentru funcţionarea biroului GAL ’’Poarta Transilvaniei’’ şi  

implementarea Strategiei de dezvoltare rurală 

La nivelul partenerilor din Teritoriul “Poarta Transilvaniei” au fost desemnate 14 

persoane resursă care să sprijine şi să fie implicate în derularea activităţilor de 

implementare a strategiei la nivelul fiecărei comune membre în parteneriat. 

O parte din echipa propusă pentru funcţionarea biroului GAL deţine experienţă 

anterioară cu proceduri similare şi/sau instruire adecvată.  

Persoanele propuse pentru funcţionarea biroului GAL ’’Poarta Transilvaniei’’ şi   

implementarea Strategiei de dezvoltare rurală sunt următoarele: 

Nr. 

crt. 

Nume 

Prenume 

Funcţie Instituţia Responsabilităţi 

1. Ţurucă 

Dănuţ Emil 

Primar Primăria 

Almaşu 

Promovarea Planului de Dezvoltare 

Locală şi a activităţii GAL “Poarta 

Transilvaniei”,informarea potenţialilor 

beneficiari despre posibilităţile de 

finanţare, suport pentru organizarea 

evenimentelor locale de informare şi 

formareîn localitatea Almaşu  

2. Bălan 

Claudiu 

Secretar 

3. Lazăr Dan 

Florin 

Viceprimar Primăria 

Bulz 

Promovarea Planului de Dezvoltare 

Locală şi a activităţii GAL “Poarta 

Transilvaniei”,  informarea 

potenţialilor beneficiari despre 

posibilităţile de finanţare, suport 

pentru organizarea evenimentelor 

locale de informare şi formare în 

localitatea Bulz 

4. Gliga 

Rodica 

Lidia 

Inspector 

urbanism 

& mediu 

5. 

 

Popa Ioan Primar Primăria 

Ciucea 

Promovarea Planului de Dezvoltare 

Locală şi a activităţii GAL “Poarta 

Transilvaniei”,  informarea 

potenţialilor beneficiari despre 

posibilităţile de finanţare, suport 

pentru organizarea evenimentelor 

locale de informare şi formare în 

localitatea Ciucea 

6. Piscoi 

Dorina 

Referent 

ROL 

Primăria 

Cizer 

Promovarea Planului de Dezvoltare 

Locală şi a activităţii GAL “Poarta 
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7. Sabău Elena Consilier 

asistenţă 

socială 

Transilvaniei”,  informarea 

potenţialilor beneficiari despre 

posibilităţile de finanţare, suport 

pentru organizarea evenimentelor 

locale de informare şi formare în 

localitatea Cizer 

8. Mangău 

Ioan 

Primar Primăria 

Fildu de 

Jos 

Promovarea Planului de Dezvoltare 

Locală şi a activităţii GAL “Poarta 

Transilvaniei”,  informarea 

potenţialilor beneficiari despre 

posibilităţile de finanţare, suport 

pentru organizarea evenimentelor 

locale de informare şi formare în 

localitatea Fildu de Jos 

9. Mangău 

Marcela 

Lidia 

Consilier 

10. Blaga 

Petru-

Cristinel 

Consilier Primăria 

Negreni 

Promovarea Planului de Dezvoltare 

Locală şi a activităţii GAL “Poarta 

Transilvaniei”  informarea potentialilor 

beneficiari despre posibilitatile de 

finantare suport pentru organizarea 

evenimentelor locale de informare şi 

formare în localitatea Negreni 

11. Nistor Vlad 

Daniel 

Viceprimar 

12. Peştean 

Nicolae 

Consilier Primăria 

Sîg 

Promovarea Planului de Dezvoltare 

Locală şi a activităţii GAL “Poarta 

Transilvaniei”,  informarea 

potenţialilor beneficiari despre 

posibilităţile de finanţare, suport 

pentru organizarea evenimentelor 

locale de informare şi formare în 

localitatea Sîg 

13. Ţap Liviu Viceprimar 

Tabel 29: Persoane propuse pentru implementarea strategiei de dezvoltare locală 

2. Descrierea resurselor materiale (echipamente, localuri disponibile) 

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală ’’Poarta Transilvaniei’’ va funcţiona la sediul 

Primăriei Negreni, Str. Principală nr. 63, judeţul Cluj, cod poştal 407440.  

Conform Art. 3 din Hotărârea Consiliului Local Negreni nr. 10/2012 (Anexa nr. 28), 

se aprobă darea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 53 mp în sediul Primăriei 

Negreni către Grupul de Acţiune Locală ’’Poarta Transilvaniei’’. 

Ulterior constituirii Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală ’’Poarta Transilvaniei’’, în 

baza HCL Negreni 10/2012 se va încheia un contract de comodat pentru folosinţa 

spaţiului. 
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Spaţiul alocat Grupului de Acţiune Locală ’’Poarta Transilvaniei’’ dispune de 

mobilier corespunzător şi este dotat cu echipamente IT, echipamente de comunicaţii 

(telefon, fax), imprimantă, copiator, etc., echipamente necesare funcţionării în 

condiţii optime pentru îndeplinirea obiectivelor prioritare care au fost stabilite în 

vederea dezvoltării comunităţilor rurale. 

 

Figura 90: Birouri GAL “Poarta Transilvaniei” (birou 1 şi birou 2) 

Spaţiul beneficiază de toate utilităţile necesare, inclusiv legătura la infrastructura de 

telecomunicaţii (telefon, internet, cablu TV). 

Principalele resurse materiale (echipamente, localuri disponibile etc.) identificate în 

cadrul teritoriului şi care vor contribui (alături de resursele umane şi financiare) la 

implementarea acţiunilor din cadrul proiectului sunt: sediul GAL cu suprafaţa de 53 

mp, dotat cu calculatoare, masă birou, scaune, etc. 

 

Figura 91: Intrarea în sediul GAL                                      Figura 92:Sala de conferinţe GAL 

În vederea organizării activităţilor propuse, (conferinţe, seminarii, dezbateri, 

întâlniri, instruiri, ateliere de lucru, etc.), Grupul de Acţiune Locală ’’Poarta 

Transilvaniei’’ va face uz de resursele materiale (spaţii locative, mijloace fixe, etc.) ale 

membrilor parteneriatului, atunci când situaţia o va impune. 

3. Buget indicativ anual de funcţionare a GAL-ului 
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GAL ’’Poarta Transilvaniei’’ va respecta şi aplica corespunzător prevederile sub-

măsurii 431.2 ’’Funcţionarea Grupului de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe 

şi animarea teritoriului’’. 

Respectând prevederile sub-măsurii 431.2 din fişa tehnică a axei 4 (Leader), bugetul 

pentru cheltuielile de funcţionare a  GAL ’’Poarta Transilvaniei’’ va fi de 300.000 

euro, reprezentând 10,53% din totalul cheltuielilor publice eligibile din strategia de 

dezvoltare locală (din care, pentru componenta a – funcţionarea GAL – 240.000 euro, 

reprezentând 80% şi componenta b – instruire şi animarea teritoriului după selecţia 

GAL – 60.000 euro, reprezentând 20%). 

Cheltuieli eligibile pentru componenta a – funcţionarea GAL 

Pentru această componentă cheltuielile reprezintă 80% din totalul alocat pentru GAL 

în cadrul acestei sub-măsuri (431.2) şi vor acoperi cheltuieli precum: 

□ Salarii şi alte plăţi pentru personalul GAL; 

□ Cheltuieli legate de plata experţilor şi pentru alte servicii de expertiză legate de 

implementarea strategiei de dezvoltare locală; 

□ Cheltuieli pentru închirierea unor locaţii; 

□ Cheltuieli pentru închirierea/achiziţia de echipamente de birotică şi electronice, 

precum şi a altor echipamente necesare pentru desfăşurarea activităţilor GAL; 

□ Cheltuieli pentru organizarea întâlnirilor; 

□ Cheltuieli legate de comunicare (telefonie, internet, poştă şi servicii poştale), 

transport şi plata utilităţilor (căldură, lumină, etc.); 

□ Cheltuieli pentru participarea la activităţile reţelei naţionale şi europene de 

dezvoltare rurală, seminarii etc. 

Cheltuieli eligibile pentru componenta b - instruire şi animarea teritoriului după 

selecţia GAL 

Pentru aceste activităţi, GAL “Poarta Transilvaniei” va cheltui 20% din valoarea 

eligibilă determinată pentru fiecare GAL în parte din cadrul acestei sub-măsuri 

(431.2) şi poate acoperi cheltuieli precum: 

□ Studii ale zonei; 

□ Măsuri pentru furnizarea informaţiei cu privire la strategia de dezvoltare 

locală; 

□ Instruirea personalului implicat în implementarea strategiei de dezvoltare 

locală; 

□ Evenimente de promovare; 

□ Instruirea liderilor locali. 
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Pentru perioada 2012-2013, bugetul propus pentru cheltuielile de funcţionare 

componenta a pentru GAL ’’Poarta Transilvaniei’’ este prezentat în tabelul de mai 

jos: 

Venituri: Suma 

totală 

-EURO- 

Din care 

anul 1 

-EURO- 

Sume din alocarea bugetara pentru asistenţă tehnică in cadrul 

axei 4 LEADER din PNDR 

295.000 98.667 

Cotizatii anuale ale membrilor 2.000 667 

Venituri atrase din alte surse (accesare finantari, dobanzi la 

depozite, etc) sponsorizări  

3.000 667 

 

TOTAL VENITURI  300.000 100.000 

Cheltuieli: 

C
o

m
p

o
n

en
ta

 a
) 

Cheltuieli de personal (inclusiv taxele aferente) 102.000 34.000 

Cheltuieli pentru plata experţilor şi a altor servicii de 

expertiză aferente implementării strategiei de dezvoltare 

locală 

72.000 24.000 

Cheltuieli pentru închirierea/achiziţia de echipamente de 

birotică şi electronice, precum şi a altor echipamente 

necesare derulării activităţilor GAL 

12.000 4.000 

Cheltuieli pentru închirierea unor locaţii 6.500 2.167 

Cheltuieli pentru organizarea de întâlniri 12.000 4.000 

Cheltuieli legate de comunicare (telefonie, internet, poştă 

şi servicii poştale), transport şi plata utilităţile (căldură, 

lumină, etc.) 

9.000 3.000 

 

 

Cheltuieli pentru participarea la activităţile reţelei 

naţionale şi europene de dezvoltare rurală, conferinţe, 

seminarii, etc. 

25.000 8.333 

 

 

Total Cheltuieli componenta a) 238.500 79.500 

C
o

m
p

o
n

en
ta

 b
) 

Studii ale zonei 8.400 2.800 

Evenimente de promovare 12.600 4.200 

Instruirea liderilor locali 7.500 2.500 

Instruirea personalului implicat în implementarea 

strategiei de dezvoltare locală 

12.500 4.167 

 

Măsuri pentru furnizarea informaţiei cu privire la 

strategia de dezvoltare locală 

20.500 6.833 

 

Total Cheltuieli componenta b) 61.500 20.500 

TOTAL CHELTUIELI  300.000 100.000 
Tabel 30: Bugetul GAL “Poarta Transilvaniei” 
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4. Dispozitivul de comunicare şi informare 

Informarea şi comunicarea reprezintă elemente esenţiale atât în etapele iniţiale, de 

constituire a parteneriatelor public – private cât şi ulterior, după selectarea 

parteneriatului ca GAL în acţiunile sale de funcţionare, instruire şi animarea 

teritoriului. 

Obiectivul principal al acţiunilor de informare şi promovare în mediul rural îl 

reprezintă conştientizarea opiniei publice şi în mod special a următoarelor categorii: 

□ Potenţialilor beneficiari, în vederea accesării fondurilor europene destinate 

agriculturii şi dezvoltării rurale; 

□ Beneficiarilor, privind conţinutul măsurilor; 

□ Administraţiei publice naţionale şi locale, a organizaţiilor profesionale, 

partenerilor economici şi sociali, a organizaţiilor neguvernamentale atât pentru 

accesarea fondurilor disponibile cât şi pentru diseminarea informaţiilor specifice. 

Planul de comunicare şi informare al GAL ’’Poarta Transilvaniei’’ are în vedere 

asigurarea vizibilităţii şi transparenţei tuturor acţiunilor întreprinse de asociaţie în 

cadrul demersului de dezvoltare durabilă a teritoriului. Acest plan de comunicare şi 

informare este destinat locuitorilor şi actorilor implicaţi în dezvoltarea teritoriului 

’’Poarta Transilvaniei’’. 

 

Comunicarea se va realiza într-o manieră clară, concisă, concretă, adaptată 

publicului ţintă şi coerentă la nivel judeţean, regional şi naţional, pe durata întregii 

perioade de implementare. Aceste aspecte se concretizează în jurul a trei principii: 

□ flexibilitatea - capacitatea de a răspunde rapid la semnalele venite din mediul 

intern şi extern; 

□ transparenţa - capacitatea de a furniza informaţie obiectivă şi corectă 

referitoare la activităţile întreprinse de GAL ’’Poarta Transilvaniei’’ pentru 

atingerea obiectivelor prioritare stabilite prin strategia de dezvoltare locală; 

□ eficienţa - utilizarea optimă a resurselor în vederea atingerii impactului 

maxim. 

Echipa GAL ’’Poarta Transilvaniei’’ va asigura difuzarea informaţiilor necesare cu 

privire la Planul de Dezvoltare Locală care va sta la baza funcţionării sale. În acest 

scop, planul de comunicare şi informare al grupului face obiectul unei largi publicări 

şi va fi furnizat tuturor celor interesaţi.  Grupurile ţintă ale GAL-ului vor beneficia de 

canale şi instrumente de comunicare adaptate nivelului de accesibilitate al acestora 

pentru o cât mai bună difuzare a informaţiilor cu privire la activitatea grupului.  

Prin acest plan de comunicare şi informare sunt puse la dispoziţia potenţialilor 

beneficiari, informaţii privind fluxul accesării fondurilor de dezvoltare rurală, ce va 
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include: tipurile de investiţii eligibile, categoriile de beneficiari, plafoanele maxime 

alocate, condiţiile de eligibilitate, procedurile administrative care trebuie urmate 

pentru a putea solicita o finanţare în cadrul unui program de dezvoltare rurală, 

criteriile de eligibilitate, criteriile de selecţie şi de evaluare a proiectelor care urmează 

să fie finanţate, numele persoanelor sau punctele de contact care pot da explicaţii cu 

privire la funcţionarea programelor de dezvoltare rurală, precum şi alte informaţii 

necesare derulării în condiţii propice a acţiunilor întreprinse de echipa GAL ’’Poarta 

Transilvaniei’’. 

Acţiunile de informare pentru beneficiarii finali ai finanţărilor se bazează pe un flux 

informaţional continuu în toate etapele de implementare ale Planului de Dezvoltare 

Locală: promovarea calendarului anual al lansărilor apelurilor, informări asupra 

proiectelor depuse, status-ul acestora: selectat/neselectat, solicitări informaţii 

suplimentare, rapoarte iniţiale/intermediare/finale). Toate aceste documente necesare 

derulării programelor vor fi publice şi se vor putea accesa fie de la sediul GAL fie de 

pe site-ul grupului. 

Metodologie şi instrumente de comunicare şi informare 

A) INFORMAREA ÎN ETAPELE INIŢIALE DE CONSTITUIRE A 

PARTENERIATULUI 

În tabelul de jos vom trece în revistă câteva metode de abordare a actorilor locali ai 

microregiunii: 

Metoda de 

consultare 

Document justificativ 

Denumire document, data 

(perioada), locul derulării 

Observaţii 

Chestionare 

adresate 

actorilor locali 

Anexa nr. 52 La finalul documentelor se 

află lista nominală a actorii 

locali consultaţi şi numerele 

lor de telefon 

Întâlniri Anexa nr. 54 Întâlnirile au vizat membri 

GAL, locuitorii microregiunii, 

factori interesaţi din afara 

microregiunii GAL 

Grupuri de lucru Anexa nr. 56 Întâlnirile au vizat în principal 

membri GAL şi membrii 

Consiliului Director 

Consultări cu 

sprijinul 

liderilor locali de 

opinie 

S-au organizat consultări în 

toate localităţile GAL  

Tabel 31: Mijloace de informarea în etapa elaborării dosarului de candidatură 
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B) COMUNICARE ŞI INFORMARE DUPA SELECTAREA 

PARTENERIATULUI 

Principalele instrumente prin intermediul cărora va fi asigurată comunicarea şi 

informarea locuitorilor şi actorilor implicaţi în dezvoltarea teritoriului cu privire la 

buna funcţionare a GAL ’’Poarta Transilvaniei’’ şi implementarea tuturor acţiunilor 

din cadrul strategiei de dezvoltare locală sunt: 

1. Elaborarea elementelor de identitate vizuală pentru Strategia de Dezvoltare a 

Teritoriului ’’Poarta Transilvaniei’’ 

Identitatea vizuală a GAL reprezintă punctul de pornire al mecanismului de 

comunicare – informare. Aceasta va asigura coerenţa mecanismului şi crearea la 

nivelul receptorilor informaţiilor o mai mare uşurinţă în reţinerea mesajelor legate de 

strategie.  

Astfel, toate mesajele transmise vor cuprinde cel puţin următoarele informaţii: 

numele Grupului de Acţiune Locală care implementează strategia, sintagma: 

„Strategia de Dezvoltare a Teritoriului Poarta Transilvaniei”. Acestor informaţii 

minimale se pot adăuga elemente vizuale care să asigure crearea unei imagini 

proprii teritoriului – de ex. logo, slogan etc., astfel încât comunicarea specifică să 

poată fi uşor de recunoscut la nivelul grupurilor ţintă. 

Aceste elemente vor fi inserate în toate materialele referitoare la Strategie, tipărite 

sau electronice, care vor fi făcute publice după aprobare. 

Indicatori de rezultat: 

Nr. 

crt. 

Denumire Cantitate/Număr 

1. Logo al GAL “Poarta Transilvaniei” 1 

2. Slogan al GAL “Poarta Transilvaniei” 1 

2. Organizarea de întâlniri, sesiuni de instruire, grupuri de lucru, dezbateri 

publice, conferinţe tematice, seminarii ad-hoc, etc. 

Echipa GAL ’’Poarta Transilvaniei’’ va organiza întâlniri, sesiuni de instruire, 

grupuri de lucru, dezbateri publice, conferinţe tematice, etc. Prin intermediul acestor 

tipuri de evenimente vor fi făcute public acţiunile întreprinse de echipa GAL. Pentru 

o monitorizare şi evaluare continuă a activităţilor desfăşurate de personalul GAL, 

vor fi solicitate impresii şi puncte de vedere din partea opiniei publice cu privire la 

diferitele chestiuni aflate pe agenda GAL. Întâlnirile vor fi organizate in spaţii 

publice, accesibile, cu un grad mare de notorietate (ex. Primărie).  

Evenimentele (întâlniri, sesiuni de instruire, ateliere de lucru, etc.) vor fi anunţate din 

timp şi vor fi promovate prin diferite mijloace de comunicare aflate la dispoziţia 

GAL ’’Poarta Transilvaniei’’. 
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Indicatori de rezultat: 

Nr. 

crt. 

Denumire Număr/Perioada 

1. Întâlniri 1/1 lună 

2. Sesiuni de instruire 1/2 luni 

3. Grupuri de lucru 1/3 luni 

4. Dezbateri publice 1/3 luni 

5. Conferinţe tematice 1/3 luni 

3. Mass-media – comunicare şi informare prin comunicate de presă şi 

conferinţe de presă 

Prin intermediul mass-mediei locale şi regionale vor fi făcute publice acele elemente 

din activitatea GAL ’’Poarta Transilvaniei’’care au nevoie de o vizibilitate şi 

transparenţă publică cât mai ridicată.  

Mass – media, presa scrisă, audio şi video  joacă un rol important în diseminarea de 

informaţii şi mai ales în crearea unei imagini GAL-ului local şi proiectului LEADER 

în teritoriul ’’Poarta Transilvaniei’’. Comunicarea cu presa va reprezenta o prioritate 

în activităţile personalului Asociaţiei ’’Poarta Transilvaniei’’. 

Responsabilul adiminstrativ, cu sprijinul animatorilor locali, se va asigura că la 

fiecare lansare/încheiere de apeluri de finanţare presa va fi informată şi va difuza 

informaţii relevante pentru actorii locali sau naţionali. 

Indicatori de rezultat: 

Nr. 

crt. 

Denumire Număr/Perioada 

1. Comunicate de presă 1/3 luni şi ori de câte ori 

este oportun 

2. Conferinţe de presă 1/3 lunişi ori de câte ori 

este oportun 

4. Comunicarea on-line  

Comunicare prin intermediul reţelelor sociale de tipul facebook, twitter, etc. 

GAL “Poarta Transilvaniei” va dispune de cont pe reţelele de socializare de tipul 

facebook, twitter, etc.  

Comunicare on-line prin pagina de web (site web) 

Portalul de internet reprezintă un instrument facil de comunicare atât datorită 

costurilor reduse de elaborare şi mentenanţă cât şi datorită modului accesibil de 

actualizare a informaţiilor. Prin intermediul site-ului vor fi promovate informaţii 

referitoare la activităţile curente ale GAL ’’Poarta Transilvaniei’’: apeluri de proiecte 

active, rezultatele sesiunilor de evaluare şi selecţie a proiectelor, anunţuri angajare, 
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echipa GAL, etc. Portalul de internet va fi actualizat periodic cu informaţiile 

relevante referitoare la activitatea GAL. 

Pentru a sublinia şi populariza oportunităţile şi exemplele de succes legate de 

implementarea Planului de Dezvoltare Locală, precum şi implicarea comunitară în 

spatiul rural românesc GAL ’’Poarta Transilvaniei’’ va publica pe site un Raport 

anual de progrese care cuprinde informaţii concrete privind implementarea planului, 

precum şi lista completă a beneficiarilor care au accesat ajutoare financiare. 

Grupuri de e-mail 

Persoanele care doresc să fie informate cu privire la evoluţia GAL ’’Poarta 

Transilvaniei’’, vor fi introduşi în lista de corespondenţă a GAL. Astfel vor fi 

înştiinţaţi automat prin e-mail despre toate acţiunile şi activităţile GAL, inclusiv 

informaţiile cu privire la seminariile şi cursurile de formare şi instruire organizate 

pentru GAL. 

Indicatori de rezultat: 

Nr. 

crt. 

Denumire Număr/Perioada 

1. Cont reţea de socializare Facebook 1 cont, actualizat periodic 

2. Cont reţea de socializare Twitter 1 cont, actualizat periodic 

5. Promovare prin materiale informative 

Se vor elabora pliante, broşuri informative, ghiduri, afişe, etc., în funcţie de acţiunile 

întreprinse de echipa GAL cu privire la funcţionarea, instruirea şi animarea 

teritoriului ’’Poarta Transilvaniei’’, astfel se va realiza o promovare directă. 

Pliantele vor cuprinde informaţii cu privire la teritoriu şi strategie. 

Broşurile informative vor cuprinde prezentări ale teritoriului şi elementele 

importante ale strategiei, precum şi oportunităţile de finanţare. 

Pentru fiecare perioadă de programare GAL ’’Poarta Transilvaniei’’ va realiza afişe 

care vor fi plasate în spaţii publice (primării, staţii de autobuz, şcoli, etc.) 

 

Indicatori de rezultat: 

Nr. 

crt. 

Denumire Număr/Perioada 

1. Pliante  1000 buc., disponibile la sediul GAL şi la fiecare 

Primărie din parteneriat 

2. Broşuri informative 400 buc., disponibile la sediul GAL şi la fiecare 

Primărie din parteneriat 

3. Ghiduri 200 buc., disponibile la sediul GAL şi la fiecare 

Primărie din parteneriat 
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4. Afişe 40 buc, în locuri publice la nivelul teritoriului 

6. Participarea la târguri sau evenimente de profil 

Participarea echipei GAL ’’Poarta Transilvaniei’’ la aceste evenimente de profil are ca 

scop diseminarea de informaţii cu privire la implementarea strategiei de dezvoltare 

locală a teritoriului şi promovarea obiectivelor şi valorilor asociaţiei. 

 

Indicatori de rezultat: 

Nr. 

crt. 

Denumire Număr/Perioada 

1. Participare la 

târguri/evenimente de profil 

5 participări/an  

7. Caravane în teritoriu 

Programul LEADER este încă puţin cunoscut la nivelul comunităţilor din România. 

Cu atât mai puţin este cunoscută Strategia de Dezvoltare a Teritoriului ’’Poarta 

Transilvaniei’’.  

Din aceste considerente,  se va face un efort suplimentar pentru informare şi 

comunicare. Pentru a ajunge la cât mai mulţi potenţiali beneficiari, pentru a informa 

opinia publică despre oportunităţile de dezvoltare a teritoriului vor fi organizate 

aceste caravane.  

Echipa de animatori se va deplasa în fiecare unitate administrativă din teritoriu, va 

împărţi materiale informative şi va comunica direct cu membrii comunităţii. 

Indicatori de rezultat: 

Nr. 

crt. 

Denumire Număr/Perioada 

1. Caravane în teritoriu 1 caravană/3 luni, în fiecare localitate din 

teritoriu 

8. Prezentare de bune practici prin aplicarea de chestionare şi formulare de 

evaluare 

Vor fi elaborate chestionare pentru evaluarea calităţii şi eficienţei planului de 

comunicare, modului de funcţionare GAL, etc. 

La toate evenimentele organizate de GAL ’’Poarta Transilvaniei’’ vor fi completate 

formulare de evaluare, cu scopul de a se asigura o îmbunătăţire continuă a 

practicilor.   

Indicatori de rezultat: 

Nr. Denumire Număr 
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crt. /Perioada 

1. Chestionare pentru evaluarea calităţii şi eficienţei planului 

de comunicare, modului de funcţionare GAL, etc. 

600 

chestionare  

9. Concluzii privind dispozitivul de comunicare şi informare 

Toate materialele promoţionale şi de informare vor respecta regulile de identitate 

vizuală specifică programului. 

Evaluările vor fi de natură să aprecieze impactul strategiei de dezvoltare GAL 

’’Poarta Transilvaniei’’ în materie de transparenţă, egalitate de şanse şi 

nediscriminare, precum şi de bună înţelegere a acţiunilor comunitare. 

În acest sens, respectivele criterii vor face referire cel puţin la următoarele aspecte: 

□ Evoluţia numărului dosarelor depuse; 

□ Evoluţia numărului dosarelor selectate pentru finanţare; 

□ Scăderea numărului de cereri de finanţare refuzate din motive administrative; 

□ Numărul de documente descărcate de pe pagina de internet a GAL ’’Poarta 

Transilvaniei’’  

□ Numărul de accesări website pentru obţinerea de informaţie din domeniul 

dezvoltării rurale; 

□ Vizibilitatea acţiunilor întreprinse de echipa GAL în mass- media; 

□ Evoluţia numărului de potenţiali beneficiari care au accesat informaţia 

conţinută în materialele informative (afişe, pliante, ghiduri, broşuri, etc.); 

□ Numărul evenimentelor de informare specifică organizate; 

□ Evolutia profilului celor care depun proiecte în funcţie de categoria 

profesională, sex, egalitatea şanselor. 

Acţiunile de promovare prevăzute pentru perioada 2012-2013 se vor repeta în funcţie 

de nevoile de informare identificate după fiecare etapă de implementare, ţinând cont 

de faptul că aceste acţiuni constituie tehnici specifice de comunicare esenţiale în 

derularea campaniilor de informare atât pentru publicul larg, cât şi a celor orientate 

către potenţialii beneficiari. 

Politica de comunicare poate fi adaptată în funcţie de rezultatele evaluării, iar 

propunerea de modificare va fi prezentată în Adunarea Generală a GAL’’Poarta 

Transilvaniei’’. 

Acţiunile propuse pentru informarea publicului larg se vor desfăşura începând cu 

perioada de pregătire a Planului de Dezvoltare Locală şi va continua pe toată 

perioada implementării, până la evaluarea rezultatelor acestuia.  

Pentru informarea publicului larg vor avea loc campanii specifice în mod deosebit la 

începutul implementării Programului, pentru a acoperi o gamă cât mai largă de 

potenţiali beneficiari. La sfârşitul perioadei de implementare, campaniile vor fi 
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organzate în scopul informării publicului asupra rezultatelor, a experienţei 

dobândite şi a beneficiarilor care au accesat prin FEADR ajutoare financiare. 

În tabelul următor este detaliatămetodologia ce va fi adoptată pentru informare şi 

comunicare în vederea unei bune funcţionări a GAL “Poarta Transilvaniei”. 
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PISTA DE AUDIT – COMUNICARE ŞI INFORMARE 

Nr. 

Crt. 

Activitate Desfăşoară 

activitatea 

extern/intern 

Responsabil Document 

primit/generat 

Semnează 

documentul 

(poziţia 

ierarhică) 

Arhivare 

document 

original/copie 

 

1. Convocare reuniune membrii GAL 

,,Poarta Transilvaniei’’în vederea 

stabilirii politicii de comunicare şi 

informare în cadrul GAL-ului 

GAL Secretar Convocator Responsabil 

legal GAL 

Secretariat GAL 

2. Desfăşurare reuniune parteneri 

GAL ,,Poarta Transilvaniei’’ 

GAL Adunarea 

Generală a GAL 

Proces-verbal Membrii 

prezenţi 

Secretariat GAL 

3. Ierarhizarea şi prioritizarea 

activităţilor de informare 

şicomunicare 

GAL Adunarea 

Generală a 

GAL 

Proces-verbal Membrii 

prezenţi 

Secretariat GAL 

4. Stabilire criterii de evaluare 

arezultatelor acţiunilor de 

informare şi comunicare 

GAL Adunarea 

Generală a 

GAL 

Proces-verbal Membrii 

prezenţi 

Secretariat GAL 

5. Realizarea activităţilor de 

comunicare şi informare de către 

GAL prin intermediul 

chestionarelor aplicate în teritoriu 

în perioada de pregătire a Planului 

de Dezvoltare Locală 

GAL Animatori Extras proces-

verbal reuniune 

Responsabil 

administrativ 

Compartiment 

administrativ 

6. Realizarea activităţilor de 

comunicare şi informare de către 

GAL prin intermediul 

GAL Animatori Extras proces-

verbal reuniune 

Responsabil 

administrativ 

Compartiment 

administrativ 
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chestionarelor aplicate în teritoriu 

în perioada de implementare a 

Planului de Dezvoltare Locală 

7. Realizarea unei baze de date a 

informaţiilor adunate prin 

intermediul chestionarelor 

GAL Animatori Chestionare / 

Raport de 

evaluare a 

situaţiei 

teritoriale pe baza 

chestionarelor 

aplicate 

Responsabil 

administrativ 

Compartiment 

administrativ 

8. Actualizare baza de date site web 

,,Poarta Transilvaniei’’cu 

rezultatele obţinute în urma 

aplicării chestionarelor 

GAL Animatori Site-web 

actualizat /  

Raport 

actualizare site 

Animatori Compartiment 

administrativ 

9. Solicitare oferte de preţ pentru 

realizarea de afişe, pliante şi 

broşuri informative 

Tipografie /  

GAL 

Animatori Solicitare de 

oferte de preţ 

pentru 

realizarea 

serviciilor de 

tipografie 

Responsabil 

administrativ 

Compartiment 

administrativ 

10. Încheiere contract de prestări 

servicii de tipografie 

Tipografie /  

GAL 

Animatori Ofertă de preţ / 

Contract 

Responsabil 

administrativ 

Compartiment 

administrativ 

11. Realizare produse tipografice atât 

în perioada de pregătire a Planului 

de Dezvoltare Locală, cât şi în 

perioada de implementare a 

Tipografie Tipografie Produse finale / 

Poces-verbal  

de recepţie 

Comisie de 

recepţie 

Compartiment 

administrativ 
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acestuia. 

12. Distribuire de afişe, pliante şi 

broşuri informative în teritoriu atât 

în perioada de pregătire a Planului 

de Dezvoltare Locală cât şi în 

perioada de implementare 

aacestuia 

GAL Animatori Liste cu 

semnături de 

primire de 

către locuitorii 

teritoriului 

GAL  

Locuitorii 

   teritoriului / 

Animatorii 

Compartiment 

administrativ 

13. Solicitare ofertă pentru realizarea 

de studii sociologice 

GAL Animatori Solicitare de 

oferte de preţ 

pentrurealizarea 

destudii 

sociologice 

Responsabil 

administrativ 

Compartiment 

administrativ 

14. Încheiere contract pentru 

realizarea analizelor sociologice 

Firmă 

specializată /  

Animatori 

Firmă 

specializată /  

Animatori 

Ofertă de preţ 

/Contract 

Responsabil 

administrativ 

Compartiment 

administrativ 

15. Realizare studii sociologice în 

teritoriul GAL ,,Poarta 

Transilvaniei’’ 

Firmă 

specializată 

Firmă 

specializată 

Raport privind 

evaluarea 

situaţiei 

teritoriului 

Firmă 

specializată 

Secretariat GAL 

/ Compartiment 

administrativ 

16. Organizare de conferinţe la nivel 

local periodic pe toată perioada de 

implementare a Planului de 

Dezvoltare Locală 

GAL Responsabil 

administrativ / 

Animatorii 

Raport 

Conferinţă/ 

Listă participanţi  

Responsabil 

administrativ 

Compartiment 

administrativ 

17. Organizare de conferinţe la nivel 

teritorial periodic pe toată 

perioada de implementare a 

GAL Responsabil 

administrativ / 

Animatorii 

Raport 

Conferinţă/ 

Listă participanţi  

Responsabil 

administrativ 

Compartiment 

administrativ 
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Planului deDezvoltare Locală 

18. Informare potenţiali beneficiari 

existenţi în baza de date realizată 

de către animatori în baza 

chestionarelor aplicate în teritoriu 

GAL Animatorii Scrisoare de 

informare / 

Raport de 

informare 

Responsabil 

administrativ 

Compartiment 

administrativ 

19. Informare potenţiali beneficiari în 

urma primirii unor solicitări de 

informare din partea acestora 

GAL Animatorii Solicitare de 

informaţii  

Scrisoare de 

informare / 

Raport de 

informare 

Responsabil 

administrativ 

Compartiment 

administrativ 

20. Publicare anunţuri ale sesiunilor 

de depunere a proiectelor în cadrul 

GAL ,,Poarta Transilvaniei’’ 

GAL Consiliul 

Director / 

Responsabil 

administrativ 

Anunţ de selecţie Responsabil 

administrativ 

Secretariat GAL 

/ 

Compartiment 

administrativ 

21. Publicarea rapoartelor 

demonitorizare şi progres 

aimplementării Planului 

deDezvoltare Locala a GAL  

,,Poarta Transilvaniei’’precum şi a 

situaţiei beneficiarilor de finanţare 

GAL Consiliul 

Director / 

Responsabil 

administrativ 

Rapoarte de 

monitorizare / 

Rapoarte de 

progres / 

Situaţii 

beneficiari 

Responsabil 

administrativ 

Secretariat GAL 

/ 

Compartiment 

administrativ 

22 Evaluarea rezultatelor activităţilor 

de comunicare şi informare 

GAL Consiliul 

Director / 

Responsabil 

administrativ 

Raport de 

evaluare 

Responsabil 

administrativ 

Secretariat GAL 

/ 

Compartiment 

administrativ 

23. Adaptarea politicii de comunicare GAL Adunarea Raport de Membrii Secretariat GAL 
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şi informare în funcţie de 

rezultatul evaluării acestor 

activităţi 

Generală  

GAL 

evaluare / Proces-

verbal 

prezenţi 

24. Publicarea rezultatelor obţinute în 

urma implementării Planului de 

Dezvoltare Locala a GAL ,,Poarta 

Transilvaniei’’ la finalul perioadei 

de implementare 

GAL Consiliul 

Director / 

Responsabil 

administrativ 

Raport final Responsabil 

administrativ 

Secretariat GAL 

/ 

Compartiment 

administrativ 

 

Conform informaţiilor prezentate mai sus, GAL ,,Poarta Transilvaniei’’ îndeplineşte criteriul de selecţie SCS 3.1.9, în  sensul 

prezentării dispoziţiilor privind informarea potenţialilor beneficiari cu privire la activităţile întreprinse în  cadrul GAL-ului. 
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Implementarea proiectelor în cadrul GAL-ului ,,Poarta Transilvaniei’’ 

Implementarea proiectelor în cadrul GAL-ului ,,Poarta Transilvaniei’’ se va realiza 

prin parcurgerea următoarelor etape: 

□ lansarea apelului de selecţie de către GAL prin intermediul mijloacele de 

informare mass-media, pliante, pagină web, etc; 

□ depunerea proiectelor de către potenţialii beneficiari care se încadrează în 

criteriile de eligibilitate stabilite pentru fiecare măsură; 

□ efectuarea verificării conformităţii proiectului şi respectarea criteriilor de 

eligibilitate de către Comitetul de Selecţie din cadrul Gal ,,Poarta 

Transilvaniei’’; 

□ selecţia proiectelor de către GAL pe baza Planului de Dezvoltare Locală şi a 

criteriilor stabilite pentru fiecare măsură în parte; 

□ depunerea proiectelor selectate de către GAL la Centrul Regional de Plăţi 

pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. 

În  situaţia în care proiectul selectat este un proiect de investiţii se vor realiza 

următoarele activităţi de către CRPDRP: 

□ verificarea eligibilităţii proiectelor şi efectuarea verificării pe teren a 

potenţialului beneficiar de către structurile teritoriale ale APDRP; 

□ transmiterea de către CRPDRP a notificării către beneficiar şi către GAL, cu 

privire la aprobarea sau neaprobarea proiectului; 

□ încheierea contractului între beneficiar şi Centrul Regional de Plăţi pentru 

Dezvoltare Rurală şi Pescuit (CRPDRP) dacă proiectul a fost aprobat. 

În  situaţia în care proiectul selectat este un proiect de servicii atunci vor fi parcurse 

următoarele etape: 

□ CRPDRP verifică eligibilitatea proiectelor şi transmite o notificare către 

beneficiar şi către GAL ,,Poarta Transilvaniei’’, de înştiinţare cu privire la 

aprobarea sau neaprobarea proiectului; 

□ încheierea contractului între beneficiar şi CRPDRP. 

Beneficiarii finanţării sunt obligaţi să înceapă implementarea proiectului în termenul 

fixat în contractul de finanţare. Începerea executării proiectului va fi comunicată 

GAL ,,Poarta Transilvaniei’’ prin intermediul unui document standard pus la 

dispoziţie de către GAL. După notificarea începerii implementării proiectului 

personalul tehnic al GAL ,,Poarta Transilvaniei’’ poate efectua vizite în teritoriu 

pentru a verifica respectarea condiţiilor asumate prin contractul de finanţare. 
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Neînceperea implementării proiectului în termenul fixat prin contractul de finanţare 

duce la pierderea ajutorului acordat beneficiarului final. 

Finalizarea lucrărilor / activităţilor necesare implementării proiectului va trebui 

realizată în termenul fixat în contractul de finanţare. Termenul de finalizare a 

implementării proiectului poate fi prelungit, la solicitarea beneficiarului finanţării, 

pentru o perioadă de timp care nu poate depăşi jumătate din termenul fixat iniţial. 

Solicitarea de prelungire a termenului de implementare a proiectului, în care se va 

prezenta motivul, va fi analizată de către Responsabilul administrativ GAL ,,Poarta 

Transilvaniei’’, care în funcţie de natura investiţiei ce se realizează, termenul fixat în 

contract, gradul de realizare a acestuia, cauza de prelungire şi orice alte aspecte 

externe, va emite un raport care va fi prezentat Consiliului Director, care poate 

aproba sau respinge respectiva solicitare. 

Dacă în urma analizei, Consiliul Director al GAL ,,Poarta Transilvaniei’’ decide 

acordarea termenului de prelungire al implementării proiectului, aceasta decizie va 

fi comunicată Centrului Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit în 

vederea analizării posibilităţii încheierii unui act adiţional la contractul de finanţare 

iniţial. 

În timpul execuţiei unui proiect, beneficiarul ajutorului financiar poate prezenta în 

scris propuneri de modificare a proiectului. Solicitarea va fi examinată de către 

Responsabilul administrativ GAL ,,Poarta Transilvaniei’’ care va emite un raport 

favorabil sau nefavorabil al modificărilor propuse. Raportul poate fi favorabil doar în 

cazul în care modificarea nu duce la o creştere a valorii iniţiale a proiectului asumată 

prin contractul de finanţare, la o modificare a obiectivelor sau la distorsionarea 

concurenţei pe piaţă. 

Raportul va fi prezentat Consiliului Director care va soluţiona problema admiterii 

sau neadmiterii modificărilor. Dacă modificările solicitate necesită şi modificarea 

contractului de finanţare, atunci raportul va fi supus aprobării Adunării Generale a 

GAL ,,Poarta Transilvaniei’’. 

Rezultatul va fi comunicat Centrului Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi 

Pescuit. 
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PISTA DE AUDIT – IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ÎN CADRUL GAL ,,POARTA TRANSILVANIEI’’ 

Nr. 

Crt. 

Activitate Desfăşoară 

activitatea 

extern/intern 

Responsabil Document 

primit/generat 

Semnează 

documentul 

(poziţia 

ierarhică) 

Arhivare 

document 

original/copie 
 

1. Convocare Consiliul Director 

pentru aprobarea apelului de 

selecţie 

GAL Secretar Convocator Responsabil 

administrativ 

Secretariat 

GAL 

2. Reuniune Consiliul 

Director şi aprobare apel de 

selecţie 

GAL Consiliul 

Director 

Anunţ de selecţie şi 

documente de 

stabilire a criteriilor 

de eligibilitate a 

beneficiarilor/ 

Aprobare 

Responsabil 

administrativ 

Secretariat 

GAL 

3. Publicare anunţ de 

selecţie 

GAL Secretar Anunţ de selecţie şi 

documente de 

stabilire a criteriilor 

de eligibilitate a 

beneficiarilor/ 

Anunţul publicat 

Responsabil 

administrativ 

Secretariat 

GAL 

4. Răspuns la eventuale 

clarificări venite din partea 

potenţialilor beneficiari 

GAL Compartiment 

administrativ 

Solicitare de 

informaţii / Răspuns 

solicitare de 

informaţii 

Responsabil 

administrativ 

Compartiment 

administrativ 

5. Depunerea proiectelor în 

cadrul GAL 

GAL Comitetul de 

Selecţie 

Proiectul / 

Număr de 

Comitetul de 

Selecţie 

Secretariat 

GAL / 
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înregistrare Compartiment 

administrativ 

6. Verificare respectare 

conformitate 

administrativă şi criterii de selecţie 

GAL Comitetul de 

Selecţie 

Scrisoare de 

conformitate 

Responsabil 

administrativ 

Secretariat 

GAL / 

Compartiment 

administrativ 

7. Realizarea selecţiei 

proiectelor de către 

Comitetul de Selecţie 

GAL Comitetul de 

Selecţie 

Listă proiecte 

selectate 

Responsabil 

administrativ 

Secretariat 

GAL / 

Compartiment 

administrativ 

8. Depunerea proiectelor selectate la 

CRPDRP 

GAL Comitetul de 

Selecţie 

Raport de evaluare / 

Proiecte depuse 

Responsabil 

administrativ 

Secretariat 

GAL / 

Compartiment 

administrativ 

9. Efectuarea verificării în teren de 

către structurile APDRP 

Structuri 

APDRP 

Structuri 

APDRP 

Raport de evaluare - - 

10. Notificare beneficiar şi GAL CRPDRP CRPDRP Notificare CRPDRP Secretariat 

GAL / 

Compartiment 

administrativ 

11. Semnarea contractului între 

beneficiar şi CRPDRP 

CRPDRP / 

Beneficiar 

- - CRPDRP / 

Beneficiar 

Compartiment 

administrativ 

12. Monitorizarea implementării 

proiectului 

APDRP / 

GAL 

APDRP / 

Compartiment 

administrativ 

Raport de progres Responsabil 

administrativ 

Compartiment 

administrativ 

13. Analizarea solicitărilor GAL Consiliul Raport de evaluare/  Responsabil Secretariat 
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de prelungire a termenului de 

implementare sau de 

modificare a proiectului 

Director Punct de vedere administrativ GAL / 

Compartiment 

administrativ 

14. Prezentarea punctului de vedere 

cu privire la prelungirea 

termenului de implementare sau 

de modificare a proiectului 

către CRPDRP împreună cu un 

memoriu justificativ 

GAL Responsabil 

administrativ 

Scrisoare de 

solicitare 

Responsabil 

administrativ 

Secretariat 

GAL / 

Compartiment 

administrativ 

15. Sprijinirea beneficiarilor de 

finanţare în 

implementarea proiectului 

GAL Compartiment 

administrativ 

Solicitare din partea 

beneficiarilor/ 

Răspuns solicitare / 

Proces-verbal 

Responsabil 

administrativ 

Compartiment 

administrativ 



FEBRUARIE 2015 PLAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

 

292 ORGANIZAREA GAL-ULUI | GAL “POARTA TRANSILVANIEI” 

 

 

CAPACITATEA DE MOBILIZARE A CO-FINANŢĂRII NECESARE PENTRU 

IMPLEMENTAREA STRATEGIEI ŞI ASIGURAREA SUMELOR NECESARE 

PENTRU FUNCŢIONARE GAL. 

1. Mobilizarea co-finanţării necesare pentru implementarea strategiei 

În faza de implementare a strategiei, GAL “Poarta Transilvaniei” va desfaşura o 

activitate intensă, prin Consiliul Director şi Compartimentul administrativ, pentru a 

mobiliza cofinanţarea proiectelor care vor fi implementate în cadrul GAL “Poarta 

Transilvaniei”. 

Principalele acţiuni care vor fi intreprinse de GAL “Poarta Transilvaniei” în vederea 

asigurării co-finanţării vor fi: 

□ Realizarea unor acorduri de parteneriat cu instituţii bancare interesate în 

implementarea proiectelor LEADER – în acest sens au fost începute discuţii cu 

cateva bănci din Romania care au sprijinit şi pană acum implementarea 

proiectelor din fonduri europene şi care au pachete de servicii pentru proiecte de 

agriculturăşi dezvoltare rurală; 

□ Intermedierea discuţilor dintre beneficiarii de proiecte şi instituţile bancare, în 

vederea obţinerii unor credite cat mai avantajoase; 

□ Intermedierea discuţilor dintre beneficiarii de proiecte şi Fondul Naţional de 

Garantare a Creditului Rural şi Fondul de Garantare al IMM-urilor; 

□ Identificarea de potenţiali investitori atât din interiorul teritoriului cât şi din 

afara lui, care să susţină financiar anumite proiecte prin împrumuturi sau prin 

realizarea de parteneriate cu beneficiarii de proiecte; 

□ Realizarea de parteneriate public – privat conform legislaţiei în vigoare; 

□ Apelarea la SRL – urile şi fundaţiile puternice din cadrul parteneriatului, care 

ar putea susţine financiar co-finanţarea unor proiecte prin împrumuturi sau ca şi 

parteneri în cadrul proiectelor; 

□ Solicitarea de documente de la solicitanţi care să dovedească capacitatea şi 

sursele de cofinanţare ale proiectului (unul sau mai multe dintre ele emise de 

instituţii financiar - bancare) : 

a) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare 

înainte de data depunerii Cererii de Finanţare, în 

b) cazul cofinanţării prin surse proprii (autofinanţare) sau prin certificate de 

depozit nominative şi dematerializate, cu o scadenţă mai mică sau egală cu trei 

luni faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte; 

c) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare 

înainte de data depunerii Cererii de Finanţare, în cazul existenţei unor surse de 

cofinanţare de tipul: granturi, sponsorizări, donaţii, însoţit de un document care 

să ateste sursa respectivă, emis de organizaţia care a acordat-o; 
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d) extras de cont bancar şi Formularul de achiziţie titluri de stat, emise şi vizate 

de bancă, în cazul cofinanţării prin titluri de stat cu o scadenţă mai mică sau 

egală de trei luni faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte; 

e) extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucrătoare faţă de data 

depunerii Cererii de Finanţare şi Contractul de credit vizat de bancă, în cazul 

cofinanţării prin linie de credit cu o valabilitate de un an faţă de data lansării 

licitaţiei de proiecte, deschis la o bancă; 

f) scrisoare de confort (certificat de confirmare de fonduri) cu o valabilitate de 

120 de zile de la data emiterii. 

Notă: documentele a) -> f) vor fi prezentate de solicitanţi la depunerea dosarelor 

cererilor de finanţare. 

Toate aceste activităţi vor fi realizate de catre angajaţii Compartimentului 

administrativ al Grupului de Acţiune Locală, care vor avea aceste atribuţii trecute în 

fişa postului, şi de către membrii Consiliul Director. 

Măsurile concrete intreprinse de Parteneriatul “Poarta Transilvaniei” până la 

momentul actual pentru a asigura mobilizarea cofinanţării necesare pentru 

implementarea strategiei sunt: 

Prin intermediul reprezentantului legalşi a întregii echipe, GAL “Poarta 

Transilvaniei” va depune toate diligenţele pentru mobilizarea cofinanţării necesare 

în vederea implementării strategiei.  

2. Asigurarea sumelor necesare pentru funcţionare GAL 

Sumele necesare pentru funcţionarea GAL “Poarta Transilvaniei” până la acordarea 

primei tranşe a cheltuielilor de funcţionare, vor fi asigurate de cei 29 de membri ai 

GAL “Poarta Transilvaniei”. 

În acest sens, cei 29 de membri au semnat o declaraţie-angajament de asigurare a 

sumelor necesare funcţionării GAL. (Anexa nr. 53) 
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PARTEA VII. MECANISMUL DE IMPLEMENTARE 

Grupul de Acţiune Locală ,,Poarta Transilvaniei” este responsabil pentru gestionarea 

şi implementarea Planului de Dezvoltare Locală în mod eficient, eficace şi corect, în 

raport cu obiectivele acestuia şi în conformitate cu articolul 75 din Regulamentul 

Consiliului (CE) nr.1698/2005. 

Dispoziţii administrative, reguli detaliate, pista de audit şi control 

În ceea ce priveşte dispoziţiile administrative, pista de audit şi control, acestea se 

referă la următoarele aspecte: 

□ Metodologia folosită pentru adoptarea operativă a deciziilor ce privesc 

implementarea, inclusiv identificarea problemelor; 

□ Gestionarea zilnică a implementării; 

□ Gestionarea operativă şi corectă a resurselor; 

□ Coordonarea activităţilor administrative cu pista de audit; 

□ Detalierea activităţilor prevăzute de către parteneriat pentru efectuarea 

controlului în cadrul GAL. 

Rolul procedurilor este să permită un flux eficient al documentelor şi o circulaţie 

facilă a informaţiei în interiorul dar şi în exteriorul GAL ,,Poarta Transilvaniei’’. 

Procedurile vor fi insoţite de documente tip care vor facilita implementarea 

procedurilor. 

Dispozitivul de monitorizare, evaluare şi control implementat de GAL ”Poarta 

Transilvaniei” presupune următoarele acţiuni: 

□ Luarea operativă a deciziilor asupra implementării proiectului (sau depistarea 

problemelor); 

□ Efectuarea zilnică a gestionării proiectului; 

□ Executarea operativă şi corectă a procedurilor de gestionare a resurselor; 

□ Facilitarea coordonării între activităţile componentelor; 

□ Monitorizarea şi raportarea la timp despre realizările şi rezultatele proiectului; 

□ Informaţia despre conţinutul proiectului şi realizările acestuia este oferită 

factorilor de decizie la cel mai înalt nivel. 

Procesul de monitorizare începe din momentul semnării contractului de finanţare cu 

un beneficiar şi continuă pe tot parcursul perioadei de implementare a proiectului, 

inclusiv 3/5 ani după finalizarea implementării activităţilor proiectului (respectiv pe 

perioada de valabilitate a contractului de finanţare). 

În perioada de implementare a activităţilor proiectului, echipa GAL ,,Poarta 

Transilvaniei’’ se va asigura că există un management eficient al proiectului, că 
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activităţile proiectului se desfăşoară în conformitate cu calendarul prevăzut în 

contract, că se realizează (sau există premizele să se realizeze) indicatorii prevăzuţi în 

contractele de finanţare, că proiectele respectă egalitatea de şanse şi nediscriminarea, 

regulile ajutorului de stat (acolo unde se aplică) şi a dezvoltării durabile, legislaţia 

privind achiziţiile publice precum şi celelalte condiţionalităţi prevăzute în 

contractele de finanţare specifice fiecărui domeniu major de intervenţie. 

Prin monitorizare se va asigura un dispozitiv riguros şi transparent de vizualizare a 

modului în care are loc gestionarea financiară a implementării strategiei de 

dezvoltare, care să permită colectarea sistematică şi structurarea anuală a datelor cu 

privire la activităţile desfăşurate. 

Monitorizarea este procesul de colectare periodică şi analiză a informaţiei cu scopul 

de a  fundamenta procesul de luare a deciziei de către cei abilitaţi, asigurând 

transparenţa în luarea  deciziei şi furnizând o bază pentru viitoarele acţiuni de 

evaluare. 

Principalul scop al procesului de monitorizare este reprezentat de analiza fazei de 

implementare a politicilor şi de identificarea posibilelor deviaţii de la scopurile 

stabilite iniţial. Monitorizarea asigură colectarea informaţiilor şi a datelor statistice şi 

utilizează indicatori relevanţi şi măsurabili prin intermediul cărora să poată fi 

urmărit procesul implementării.  

Monitorizarea la nivelul GAL-ului ,,Poarta Transilvaniei’’ se va realiza prin: 

□ Utilizare program informatic de monitorizare; 

□ Întocmire Raport trimestrial privind implementarea strategică; 

□ Întocmire Raport anual de progres; 

Primul tip de monitorizare a Planului de Dezvoltare Locală a GAL ,,Poarta 

Transilvaniei’’ se va concretiza prin stocarea informaţiilor statistice referitoare la 

gradul de implementare într-un program informatic de monitorizare care să 

permită evaluarea şi monitorizarea rapidă a gradului de implementare şi de 

îndeplinire a obiectivelor în timp real. Astfel, se vor putea analiza comparativ 

indicatorii propuşi şi rezultatele atinse prin implementarea proiectelor în cadrul 

GAL. 

Se va întocmi un Raport trimestrial privind implementarea strategicăa Planului de 

Dezvoltare Locală. Monitorizarea strategică trebuie să furnizeze date privind stadiul 

de realizare al obiectivelor planului şi a implementării strategiei în raport cu 

indicatorii de rezultat stabiliţi. 

Monitorizarea implementării Planului de Dezvoltare Locală are în vedere: 

□ Evaluarea periodică a progreselor înregistrate pentru realizarea obiectivelor 

specific ale Planului de Dezvoltare Rurală; 
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□ Examinarea rezultatelor implementării fiecărei măsuri şi monitorizarea 

calităţii implementării proiectelor finanţate; 

□ Examinarea rezultatelor obţinute; 

□ Elaborarea recomandărilor şi propunerilor în vederea îmbunătăţirii 

impactului planului. 

Pentru evidenţierea gradului de implementare a Planului de Dezvoltare rurală, GAL 

,,Poarta Transilvaniei’’ va întocmi un Raport anual de progres care va conţine toate 

informaţiile cu privire la evoluţia implementării planului. 

Referitor la monitorizarea planului, Raportul anual de progres cuprinde următoarele 

elemente: 

□ Tabele privind implementarea financiară a planului pentru fiecare masură în 

parte; 

□ Tabele de monitorizare care includ informaţii cantitative pe baza indicatorilor 

de realizare şi rezultat stabiliţi pentru fiecare măsură, în mod distinct, în cadrul 

Planului de Dezvoltare Locală; 

□ Analiza rezultatului monitorizării planului. 

Cele doua rapoarte vor fi supuse aprobării Consiliului Director şi Adunării Generale 

după care vor fi transmise Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

În cadrul şedinţelor/întâlnirilor care au ca scop analiza rapoartelor anuale sau 

trimestriale de progres, Consiliul Director şi Adunarea Generală vor avea 

următoarele sarcini de îndeplinit: 

□ să realizeze evaluarea periodică a progreselor înregistrate pentru atingerea 

obiectivelor specifice ale Planului de Dezvoltare Locală; 

□ să examineze atât rezultatele implementării fiecărei măsuri, cât şi calitatea 

implementării Planului de Dezvoltare Locală; 

□ să analizeze şi aprobe Raportul anual de progres şi / sau Rapoartele de 

evaluare trimestriale, înainte de a fi transmise Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltarii Rurale; 

□ să elaboreze recomandări şi propuneri în vederea îmbunătăţirii impactului 

strategiei. 

Evaluarea presupune elaborarea unui dispozitiv clar de organizare a înregistrării şi 

raportării către AM a unor sugestii şi remarci privind rezultatelor implementării 

proiectelor în cadrul strategiei de dezvoltare locală. De asemenea, evaluarea va fi o 

activitate bine structurată pe o bază bine stabilită şi presupune elaborarea unui set de 

indicatori (consideraţi relevanţi în reflectarea eficienţei obţinute în urma 

implementării proiectului) şi a unei metodologii de evaluare (inclusiv rapoarte de 

evaluare – intermediare şi finale) a rezultatelor implementării.  
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Monitorizarea şi evaluarea va asigura implementarea efectivă şi la timp a 

proiectelor, managementul finanţelor publice, inclusiv administrarea adecvată a 

resurselor proiectului şi monitorizarea efectivă şi evaluarea activităţilor şi 

rezultatelor acestuia. În vederea aprobării rapoartelor de evaluare, în scopul 

efectuării plăţilor se va efectua auditul de către auditorul stabilit. 

Monitorizarea şi evaluarea sunt procese corelate şi interdependente şi depind de 

etapele de identificare, formulare a problemei şi de  cea a alegerii celei mai bune 

alternative. 

GAL ,,Poarta Transilvaniei’’ va dezvolta (achiziţiona) un instrument de management 

informatic privind monitorizarea şi evaluarea şi va fi responsabil de utilizarea 

acestuia, dar şi de întreţinerea şi dezvoltarea ulterioară (prin intermediul unor 

experţi specializaţi sau a unor servicii de specialitate) pentru a fi cât mai eficient 

utilizat potrivit activităţilor GAL.  

Informaţiile înregistrate în sistemul informatic de management constituie baza 

pentru întocmirea rapoartelor de monitorizare necesare urmăririi stadiului 

implementării şi a progresului planului de dezvoltare locală. 

La nivelul GAL, informaţiile din rapoarte vor fi folosite de către compartiment 

administrativ, Comitetul de monitorizare şi Adunarea Generală în fundamentarea 

deciziilor privind implementarea strategiei. 

Modalitatea în care va fi folosit sistemul/programul informatic de management este 

descrisă orientativ, mai jos: 

Activitate derulată de 

către GAL ,,Poarta 

Transilvaniei’’ 

Date înregistrate în sistemul informatic  

Lansarea apelurilor pentru 

primirea propunerilor de 

proiecte 

Toate datele cuprinse în fişă vor fi înregistrate în 

sistemul informatic de management cel târziu la 3 zile 

după lansarea apelului de proiecte vizat. 

Activităţile de informare - 

comunicare 

Datele privind localizarea fiecărui eveniment 

public,participanţii (date minimale de identificare), 

obiectivulactivităţii şi fişa de evaluare a evenimentului. 

Sprijinirea potenţialilor 

aplicanţi 

Întrebări/solicitări de clarificare primite la nivelul GAL 

pe fiecare apel de propuneri de proiecte, precum 

şipersoanele care au primit răspunsurile clarificatoare. 

Pentru sesiunile introductive realizate, se vor 

înregistranumărul participanţilor şi rezultatele 

evaluăriiparticipanţilor la finalul sesiunii. 
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Depunerea şi primirea de 

propuneri de proiecte 

Date de identificare ale aplicantului (aşa cum au fost 

solicitate în formularul de aplicaţie), data şi ora primirii 

şi înregistrării propunerii de proiect; codul /numărul de 

înregistrare a propunerii. 

Verificarea eligibilităţii 

aplicanţilor şi a proiectelor 

şi a conformităţii 

administrative a 

propunerilor de proiecte 

Datele solicitate pentru aprobarea eligibilităţii se 

înregistrează şi, pe baza lor, se va genera un 

raport de conformitate (tip da/nu). 

Evaluarea tehnică şi 

financiară - 

din perspectiva criteriilor 

de selecţie la nivelul 

teritoriului 

Punctajele obţinute conform fişelor de evaluare 

individuale. 

Selectarea proiectelor 

propuse spre finanţare de 

către Comitetul de selecţie 

al GAL 

Se vor completa în sistem câmpuri care să diferenţieze 

proiectele recomandate spre finanţare, proiectele 

respinse, inclusiv cele care sunt returnate spre a fi 

îmbunătăţite. 

Monitorizare 

implementare proiecte 

Numărul contractului de finanţare, suma totală a 

proiectului, suma totală a sprijinului financiar 

publicprimit, durata estimată a proiectului, numărul 

amendamentelor la contract, numărul cererilor 

derambursare transmise către Agenţia de Plăţi. 

 

Procesul de evaluare a Planului de dezvoltare Locală a GAL ,,Poarta Transilvaniei’’ 

se va derula după cum urmează: 

□ Evaluarea ex-ante – care a fost realizată înainte de elaborarea Planului de 

Dezvoltare Locală şi a avut drept scop culegerea de informaţii în vederea 

introducerii în viitoarea strategie de dezvoltare; 

□ Evaluarea intermediară, care va fi realizată pe tot parcursul perioadei de 

implementare şi are ca obiective rectificarea oricăror probleme care pot apărea 

precum şi îmbunătăţirea implementării; 

□ Evaluarea ex-post, realizată după perioada de implementare a Planului de 

Dezvoltare Locală, va genera indicatori şi informaţii care se vor introduce în 

Planul de Dezvoltare Locală viitor; 
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□ Realizarea unor analize care să examineze în detaliu anumite măsuri sau 

aspecte specifice ale teritoriului şi ale Planului de Dezvoltare Locală - se vor 

realiza ori de cate ori este necesar, în vederea monitorizării gradului de 

implementare a obiectivelor Planului De Dezvoltare Locală. Acestea vor fi 

realizate de firme independente tocmai pentru a reflecta cu obiectivitate stadiul în 

care se află implementarea Planului de Dezvoltare Locală al GAL ,,Poarta 

Transilvaniei’’; pentru semnarea contractului cu firma independenta va fi 

organizată procedura de achiziţii cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. 

Evaluarea intermediară şi evaluarea ex-post au rolul de a examina gradul de 

utilizare al resurselor, eficacitatea şi eficienţa Planului de Dezvoltare Locală, 

impactul socio-economic al acestuia, precum şi impactul asupra priorităţilor 

teritoriului GAL ,,Poarta Transilvaniei’’. 

Rapoartele de evaluare vor cuprinde următoarele tipuri de informaţii: 

I. Informaţii specifice despre măsurile cuprinse în Planul de Dezvoltare al Teritoriului 

,,Poarta Transilvaniei’’ 

Denumirea măsurii 

Buget: 

□ buget total alocat; 

□ buget total solicitat de către beneficiari la data raportării; 

□ buget contractat de beneficiari la data raportării. 

Termene limită: 

□ termene de lansare expirate; 

□ calendar aproximativ al lansărilor viitoare. 

Număr de proiecte: 

□ număr de proiecte depuse pe măsură; 

□ număr de proiecte declarate eligibile din punct de vedere administrativ; 

□ număr de proiecte declarate neeligibile din punct de vedere administrativ; 

□ număr de proiecte contractate; 

□ număr de proiecte respinse; 

□ număr de proiecte aflate în faza de precontractare; 

□ număr de proiecte implementate 

II. Informaţii generale despre stadiul implementării Planului de Dezvoltare al Teritoriului 

,,Poarta Transilvaniei’’ 

Buget: 
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□ procent solicitat din totalul bugetului teritoriului; 

□ buget total solicitat de către beneficiari la data raportării; 

□ buget contractat de beneficiari la data raportării. 

Număr de proiecte: 

□ număr total de proiecte depuse; 

□ număr total de proiecte declarate eligibile din punct de vedere administrativ; 

□ număr total de proiecte declarate neeligibile din punct de vedere 

administrativ; 

□ număr total de proiecte contractate; 

□ număr total de proiecte respinse; 

□ număr total de proiecte aflate în faza de precontractare; 

□ număr total de proiecte încheiate. 

III. Informaţii despre proiectele depuse 

Va exista o secţiune publică de date, preluată din programul informatic şi care va 

conţine: 

□ denumirea proiectului; 

□ denumire aplicant; 

□ măsura pentru care s-a aplicat; 

□ data depunerii proiectului; 

□ bugetul total solicitat al proiectului; 

□ obiectivul declarat proiectului; 

□ statusul proiectului: depus, în evaluare, aprobat / respins. 

În cazul proiectelor aprobate se va specifica: 

□ bugetul aprobat spre finanţare; 

□ procentul aportului propriu (partea de co-finanţare) din costul total al 

proiectului. 

IV. Informaţii despre activitatea GAL 

□ număr sesiuni de comunicare - informare susţinută în perioada raportată; 

□ număr total sesiuni de comunicare - informare susţinută în perioada de 

implementare a strategiei de dezvoltare a teritoriului; 

□ data şi locul de desfăşurare al evenimentelor; 

□ numărul participanţilor la eveniment; 

□ scurtă descriere a evenimentului. 

Pentru a fi uşor de urmărit, rapoartele de monitorizare vor conţine descrieri, dar vor 

cuprinde şi date structurate în formă de tabel şi grafic. 

 

Forma de prezentare a rapoartelor de evaluare: 
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1. GAL ,,Poarta Transilvaniei’’ va actualiza periodic, cel puţin bi-anual statusul 

indicatorilor de rezultat şi de progres pe pagina de internet a teritoriului, la 

secţiunea de finanţări. Aceste informaţii vor fi publice tuturor potenţialilor 

beneficiari, factorilor interesaţi la nivel de teritoriu, dar şi factorilor externi. 

2. GAL ,,Poarta Transilvaniei’’ va pregăti materiale informative conţinând 

elementele specificate la secţiunea de mai sus, care vor fi distribuite în cadrul 

mecanismului de comunicare - informare: conferinţe, seminarii, grupuri de lucru, 

sesiuni de instruire, etc. 

3. GAL ,,Poarta Transilvaniei’’ va pregăti rapoarte de evaluare şi de progres 

bianual, care vor fi trimise structurilor Autorităţii de Management şi Agenţiei de 

Plăţi. Rapoartele de monitorizare şi evaluare vor fi transmise instituţiilor de mai 

sus şi la cerere. 

Procedura de monitorizare şi evaluare a gradului de realizare a acţiunilor incluse 

în Planul de Dezvoltare Locală - indicatori de realizare 

 

COD MĂSURA INDICATORI DE REALIZARE 

111 Formare profesională (training), 

informare şi difuzare de cunoştinţe 

 Număr participanţi la formare; 

 Număr de zile de formare 

urmate. 

112 Instalarea tinerilor fermieri  Numărul tinerilor agricultori 

care beneficiază de ajutor; 

 Volumul total al investiţiilor 

121 Modernizarea exploataţiilor agricole  

123 Creşterea valorii adăugate a produselor 

agricole şi forestiere 

 

141 Sprijinirea fermelor agricole de semi-

subzistenţă 

 Număr de ferme de semi-

subzistenţă ce beneficiază de 

sprijin. 

143 Furnizarea de servicii de consiliere şi 

consultanţă pentru agricultori 
 

312 Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de 

micro-întreprinderi 

 Număr de microîntreprinderi 

sprijinite / înfiinţate 

313 Încurajarea activităţilor turistice  Numărul iniţiativelor sprijinite; 

 Volumul total al investiţiilor. 

322 Renovarea, dezvoltarea satelor, 

îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru 

economia şi populaţia rurală şi punerea 

 Numărul satelor care au făcut 

obiectul unor acţiuni; 

 Volumul total al investiţiilor. 
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în valoare a mostenirii rurale 

421 Punerea în aplicare a strategiilor locale 

de dezvoltare 

 Numărul proiectelor finanţate 

de GAL 

431 Functionare GAL, dobândirea de 

competenţe şi acţiunile de animare pe 

teritoriu 

 Număr de acţiuni sprijinite 

 

Procedura de monitorizare continuă a îndeplinirii acţiunilor propuse în cadrul 

Planului de Dezvoltare Locală ,,Poarta Transilvaniei’’ - indicatori de monitorizare. 

Complementar faţă de indicatorii propuşi pentru fiecare măsură de finanţare, 

sistemul de monitorizare şi evaluare de la nivelul GAL ,,Poarta Transilvaniei’’ va 

avea în vedere dezvoltarea de indicatori specifici pentru fiecare etapă a 

implementării strategiei în care este implicat. 

 

 

Etape ale 

implementării 

strategiei 

GAL Indicatori 

Gestionarea 

procesului de 

identificare, 

primire şi selecţie 

a proiectelor, până 

la momentul 

transmiterii 

rapoartelor de 

selecţie către 

CRPDRP 

 Definitivarea procedurilor şi a 

documentelor operaţionale; 

 Lansarea apelurilor de propuneri 

de proiecte; 

 Comunicare - informare 

cupotenţialii beneficiari; 

 Primirea propunerilor de proiecte; 

 Verificarea eligibilităţii 

aplicanţilor şi a proiectelor şi a 

conformităţii administrative a 

propunerilor de proiecte primite; 

 Evaluarea tehnică şi financiară - 

din perspectiva criteriilor de selecţie 

la nivelul teritoriului; 

 Selectarea proiectelor propuse 

spre finanţare de către Comitetul de 

selecţie al GAL; 

 Transmiterea rapoartelor de  

selecţie către CRDPDRP /CDRJ AM 

 Număr de apeluri de 

propuneri lansate; 

 Număr de evenimente 

publice de comunicare - 

informare derulate la 

nivelul teritoriului; 

 Număr de activităţi de 

sprijinire a potenţialilor 

beneficiari în elaborarea 

de proiecte; 

 Procentul proiectelor 

eligibile din totalul 

proiectelor depuse; 

 Număr de şedinţe de 

selecţie de proiecte. 
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PNDR şi a documentaţieiaferente; 

 Arhivare documente. 

Evaluarea 

proiectelor 

propuse spre 

finanţare de către 

gestionarul 

fondurilor 

 GAL nu are responsabilitatedirect; 

GAL poate fi însăobservator-invitat 

pentru aceste vizite 

 

Monitorizarea şi 

evaluarea 

implementării 

proiectelor 

 Vizite de monitorizare proiecte în 

implementare; 

 Gestionarea informaţiilor primare 

privind numărul şi  tipul 

proiectelor, durata lor şi parametrii 

tehnici şi financiari ai acestora în 

varianta finală, transmisă spre 

ştiinţă de către CRDPDRP/CDRJ 

AM PNDR; 

 Înregistrare evidenţe ale 

progresului proiectelor în 

programul informatic utilizat de 

GAL; 

 Arhivare documente. 

 Număr de vizite de 

monitorizare a 

implementării 

proiectelor; 

 Rapoartele semestriale 

privind programul de 

finanţare sunt aprobate 

de către Adunarea 

Generală a GAL; 

 Funcţionarea zilnică a 

programului informatic 

de management va putea 

fi verificatăde către 

CRDPDRP / CDRJ AM 

PNDR prin accesarea 

paginilor dedicate 

rapoartelor sinteză. 

Gestionarea 

financiară a 

implementării 

proiectelor 

 GAL va putea fi implicat indirect 

în activităţile de monitorizare a 

derulării financiare a contractelor. 

 

 

 

INDICATORI COMUNI DE REZULTAT 

AXA INDICATORI 

Axa I 

“Creşterea 

competitivităţii 

sectorului 

agricol şi 

 Număr de participanţi care au finalizat cu succes o activitate de 

formare legate de agricultura şi/sau silvicultură; 

 Creşterea valorii adăugate brute a exploataţiilor sau a 

întreprinderilor sprijinite; 

 Număr de exploataţii sau de întreprinderi care introduc noi 
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forestier” produse şi/sau noi tehnici; 

 Valoarea producţiei agricole care respectă 

standardele/etichetele de calitate recunoscute;  

 Număr de exploataţii care intră pe piaţă. 

Axa III 

„Îmbunătăţirea 

calităţii vieţii 

în zonele 

rurale şi 

diversificarea 

economiei 

rurale” 

 Creşterea valorii adăugate brute ne-agricole a întreprinderilor 

sprijinite; 

 Număr brut de locuri de muncă create; 

 Numărul de turişti suplimentari; 

 Populaţia rurală care beneficiază de o ameliorare a serviciilor; 

 Număr de participanţi care au încheiat cu succes o acţiune de 

formare. 

 

Controlul presupune stabilirea unui sistem de verificare a respectării planificării 

legate de implementarea strategiei de dezvoltare. Se vor efectua rapoarte de 

verificare pe teren a gradului de implementare a proiectelor finanţate în cadrul 

Planului de Dezvoltare Locală. 

Programarea vizitelor (controalelor) va trebui să aibă în vedere anumite principii, 

cum ar fi: eficienţa unor astfel de demersuri, păstrarea bunelor relaţii contractuale, 

verificarea doar a aspectelor de ordin tehnic legate de proiect, etc. 

Realizarea vizitelor de monitorizare 

Scopul vizitei de monitorizare este de a verifica la faţa locului progresul fizic al 

proiectelor şi acurateţea datelor înscrise în rapoartele de progres, culegerea de date 

suplimentare vizând stadiul implementării proiectului (probleme întâmpinate), 

precum şi de a asigura o comunicare adecvată cu beneficiarii proiectelor. 

Astfel, prin efectuarea vizitelor de monitorizare: 

□ Se asigură progresul proiectului în conformitate cu prevederile contractului 

de finanţare; 

□ Sunt anticipate / identificate problemele ce pot apărea în implementare şi sunt 

oferite sugestii pentru luarea de măsuri corective, atunci când situaţia o impune; 

□ Sunt identificate elementele de succes ale proiectului. 

□ Este încurajată comunicarea între GAL ,,Poarta Transilvaniei’’ şi Beneficiari. 

Vizitele de monitorizare reprezintă o parte din activităţile specifice de monitorizare. 

Înaintea efectuării vizitei de monitorizare, GAL ,,Poarta Transilvaniei’’ va notifica 

beneficiarul asupra: 

□ datei de efectuare a vizitei; 

□ persoanelor participante din partea GAL ,,Poarta Transilvaniei’’; 
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□ scopul vizitei; 

□ documente care trebuie prezentate de beneficiar. 

Informaţia pusă la dispoziţie în cadrul raportului de progres va reprezenta baza de 

desfăşurare a vizitei de monitorizare.  

Pentru ca scopul vizitei să fie atins, este foarte important ca persoanele care se ocupă 

cu implementarea proiectului din partea beneficiarului să fie disponibile pe durata 

vizitei. 

Vizita de monitorizare va fi anunţată cu 5 zile lucrătoare înainte de data efectuării, 

pentru a acorda beneficiarului timpul necesar pentru pregătirea acesteia. 

Rezultatul procesului de monitorizare şi evaluare va fi stabilit împreună cu experţii 

CDRJ AM PNDR/APDRP, în cadrul unui demers comun de eficientizare a 

implementării proiectului. Acest demers are la bază comunicarea permanentă dintre 

reprezentantul desemnat de către GAL ,,Poarta Transilvaniei’’ şi expertul desemnat 

de către CDRJ AM PNDR /APDRP. 

În ceea ce priveşte monitorizarea implementării proiectelor finanţate, Responsabilul 

Administrativ GAL ,,Poarta Transilvaniei’’ împreună cu compartimentul tehnic sunt 

responsabili de realizarea acestor acţiuni. 

Astfel se vor realiza vizite în teren şi consilierea beneficiarilor în implementarea 

proiectelor, astfel încât acestea să fie finalizate în termen şi în condiţiile asumate prin 

contractul de finanţare. 

Modul de distribuire a responsabilităţilor, pentru fiecare etapă a circuitului unui 

dosar, între GAL ,,Poarta Transilvaniei”, Agenţia de Plăţi şi Autoritatea de 

Management  este următorul: 

Sarcină GAL CDRJ AM Agenţia de 

plăţi 

Informare X   

Sprijinirea elaborării proiectelor X   

Lansarea apelului pentru proiecte X   

Selectarea proiectelor X   

Controlul administrativ al dosarelor  X X 

Decizie X   

Notificarea către beneficiar  X X 

Monitorizare X  X 

Plată   X 

Control  X X 

Arhivare X   
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Conform informaţiile prezentate mai sus, GAL ,,Poarta Transilvaniei’’ îndeplineşte criteriile 

de selecţie SCS 3.1.6, cu privire la dispoziţiile administrative, reguli detaliate, pista de audit 

şi control şi SCS 3.1.7 - cu privire la stabilirea dispoziţiilor de evaluare – monitorizare a 

implementării Planului de Dezvoltare Locală. 
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PISTA DE AUDIT - EVALUARE, CONTROL ŞI MONITORIZARE  

Nr. 

Crt. 

Activitate Desfăşoară 

activitatea 

extern/ 

intern 

Responsabil Document 

primit/generat 

Semnează 

documentul 

(poziţia 

ierarhică) 

Arhivare 

document 

original/copie 

1. Convocare reuniune membrii GAL - 

,,Poarta Transilvaniei’’ pentru  stabilirea 

modalităţilor de evaluare, control şi 

monitorizare a PDL 

GAL Secretar  

 

 

Convocator Responsabil 

legal GAL 

 

Secretariat GAL 

2. Desfăşurare reuniune parteneri GAL 

,,Poarta Transilvaniei’’ 

GAL Adunarea 

Generală a GAL 

Proces- verbal Membrii 

prezenţi 

Secretariat GAL 

3. Stabilirea şi aprobarea modalităţilor de 

evaluare, control şi monitorizare a 

Planului de Dezvoltare Locală a GAL 

,,Poarta Transilvaniei’’ 

GAL Adunarea 

Generală a GAL 

Proces- verbal Membrii 

prezenţi 

Secretariat GAL 

4. Solicitare ofertă de preţ pentru 

realizarea evaluării ex - ante a Planului 

de Dezvoltare Locală 

GAL Secretar Proces- verbal Responsabil 

legal GAL 

 

Secretariat GAL 

5. Analiză oferte de preţ GAL Secretar Ofertă de preţ / 

Proces- verbal 

Responsabil 

legal GAL 

Secretariat GAL 

6. Semnare contract Firma de 

consulta

nţă /GAL 

Responsabil 

legal GAL 

Contract Responsabil 

legal GAL / 

Firma de 

consultanţă 

Secretariat GAL 

7. Realizare evaluare ex-ante Firma de 

consulta

nţă 

Firma de consultanţă Raport privind 

evaluarea ex-ante 

Responsabil 

legal GAL / 

Firma de 

consultanţă 

Secretariat GAL 
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8. Includerea rezultatelor analizei ex-ante 

în PDL 

Firma de 

consulta

nţă / 

GAL 

Firma de consultanţă/ 

GAL 

Planul de Dezvoltare 

Locală 

 Secretariat GAL 

9. Realizare evaluare 

intermediară a Planului de 

Dezvoltare Locală pe toată 

perioada de implementare 

GAL Responsabil 

administrativ 

Raport de 

evaluare 

Responsabil 

administariv 

Secretariat GAL 

/Compartiment 

administrativ 

10. Prezentarea rapoartelor de 

evaluare Consiliului Director al GAL 

,,Poarta Transilvaniei’’ 

GAL Responsabil 

administrativ 

Proces-verbal Membrii 

Consiliului 

Director  

Secretariat GAL 

/Compartiment 

administrativ 

11. Emiterea unor propuneri de 

îmbunătăţire a Planului de 

Dezvoltare Locală de către 

Consiliul Director 

GAL Consiliul Director Raport cu 

propuneri de 

îmbunătăţire 

Membrii 

Consiliului 

Director 

Secretariat GAL 

/Compartiment 

administrativ 

12. Prezentarea rapoartelor cu 

propuneri de îmbunătăţire 

Adunării Generale a GAL ,,Poarta 

Transilvaniei’’ pentru a fi studiate 

GAL Secretar Raport cu 

propuneri de 

îmbunătăţire / 

Aprobare/Respinger

e 

Membrii 

Consiliului 

Director 

Secretariat GAL 

/Compartiment 

administrativ 

13. Implementarea măsurilor 

de îmbunătăţire ca urmare a 

aprobării acestora de către 

Adunarea Generală a GAL ,,Poarta 

Transilvaniei’’ 

GAL Responsabil 

administrativ 

Raport asupra 

implementării 

măsurilor de 

îmbunătăţire 

Responsabil 

administrativ 

Secretariat GAL 

14. Realizarea raporturilor trimestriale de 

progres a Planului de Dezvoltare 

Locală a GAL ,,Poarta Transilvaniei’’ 

GAL Compartiment 

administrativ 

Raport de progres Responsabil 

administrativ 

Secretariat GAL 

15. Prezentarea rapoartelor de GAL Responsabil Raport de progres Membrii Secretariat GAL 
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progres Consiliului Director al GAL 

,,Poarta Transilvaniei’’ 

administrativ trimestrial / 

Proces-verbal 

Consiliului 

Director 

16. Prezentarea rapoartelor de 

progres Adunării Generale 

a GAL ,,PoartaTransilvaniei’’ 

GAL Responsabil 

administrativ 

Raport de progres 

trimestrial / 

Proces-verbal 

Membrii 

Adunării 

Generale a 

GAL  

Secretariat GAL 

17. Transmiterea Rapoartelor 

de progres trimestriale către 

Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale 

GAL Responsabil 

administrativ 

Scrisoare de 

înaintare 

Responsabil 

administrativ 

Secretariat GAL 

18. Asigurarea publicităţii rezultatelor 

monitorizării trimestriale în teritoriul 

GAL ,,Poarta Transilvaniei’’ prin 

intermediul pliantelor, broşurilor şi a 

paginii web 

GAL Compartiment 

administrative 

Raport de 

monitorizare / 

Materiale 

informative 

Responsabil 

administrativ 

Secretariat GAL 

/Compartiment 

administrativ 

19. Implementarea măsurilor de 

îmbunătăţire ca urmare a analizei 

rapoartelor de progres de către 

Adunarea Generală a GAL ,,Poarta 

Transilvaniei’’ şi a aprobării măsurilor 

de îmbunătăţire 

GAL Responsabil 

administrativ 

Raport de 

implementare 

a măsurilor de 

îmbunătăţire 

Responsabil 

administrativ 

Secretariat GAL 

/Compartiment 

administrativ 

20. Monitorizarea Planului de 

Dezvoltare Locală prin 

intermediul sistemului / programului 

informatic al GAL ,,Poarta 

Transilvaniei’’ 

GAL Compartiment 

administrativ 

Raport de 

monitorizare 

Responsabil 

administrativ 

Compartiment 

administrativ 

21. Prezentarea rezultatelor monitorizării 

către Consiliul Director al GAL ,,Poarta 

Transilvaniei’’ 

GAL Secretar Raport de 

monitorizare / 

Proces - verbal 

Membrii  

Consiliului 

Director 

Secretariat GAL 

/Compartiment 

administrativ 
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22. Asigurarea publicităţii rezultatelor 

monitorizării informatice în teritoriul 

GAL ,,Poarta Transilvaniei’’ prin 

intermediul pliantelor, broşurilor şi a 

paginii web 

GAL Compartiment 

administrativ 

Raport de control / 

Materiale 

informative 

Responsabil 

administrativ 

Secretariat GAL 

/Compartiment 

administrativ 

23. Controlul implementării 

proiectelor depuse în cadrul 

GAL ,,Poarta Transilvaniei’’ pe tot 

parcursul implementării acestora 

GAL Compartiment 

administrativ 

Raport de control Responsabil 

administrativ 

Compartiment 

administrativ 

24. Monitorizarea respectării graficelor de 

implementare a proiectelor depuse în 

cadrul GAL ,,Poarta Transilvaniei’’ 

GAL Compartiment 

administrativ 

Raport de control Responsabil 

administrativ 

Compartiment 

administrativ 

25. Asigurarea publicităţii rezultatelor 

controlului în teritoriul GAL ,,Poarta 

Transilvaniei’’ prin intermediul 

pliantelor, broşurilor şi a paginii web 

GAL Compartiment 

administrativ 

Raport de control /  

Materiale 

informative 

Responsabil 

administrativ 

Secretariat GAL 

/Compartiment 

administrativ 

26. Solicitare ofertă de preţ în vederea 

realizării unor 

activităţi de monitorizare punctuale 

pentru teritoriul GAL ,,Poarta 

Transilvaniei’’ 

Firma 

specializ

ată /  

GAL 

Secretar Solicitare 

ofertă de preţ 

Responsabil 

administrativ 

Secretariat GAL 

27. Analiza oferte de preţ GAL Compartiment 

administrativ 

Ofertă de preţ /  

Proces-verbal de 

evaluare 

Responsabil 

administrativ 

Secretariat GAL 

28. Semnare contract Firma 

specializ

ată /  

GAL 

Compartiment 

administrativ 

Contract Responsabil 

administrativ / 

Firma 

specializată 

Secretariat GAL 

/Compartiment 

administrativ 

29. Realizarea activităţilor de monitorizare Firma Firma specializată Raport de Firma Secretariat GAL 



PLAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ FEBRUARIE 2015 

 

GAL “POARTA TRANSILVANIEI” | MECANISMUL DE IMPLEMENTARE 311 

 

de către firma specializată specializ

ată 

monitorizare specializată /Compartiment 

administrativ 

30. Transmiterea rezultatelor 

monitorizării realizate de către firma 

specializată către Consiliul Director al 

GAL ,,Poarta Transilvaniei’’ 

GAL - Raport de 

monitorizare /  

Scrisoare de 

înaintare 

Firma 

specializată 

Secretariat GAL  

31. Asigurarea publicităţii rezultatelor 

raportului de monitorizare elaborat de 

firma specializată în teritoriul GAL 

,,Poarta Transilvaniei’’ prin intermediul 

pliantelor, broşurilor şi a paginii web 

GAL Compartiment 

administrativ 

Raport de 

monitorizare /  

Materiale 

informative 

Responsabil 

administrativ 

Secretariat GAL 

/Compartiment 

administrativ 

32. Realizare monitorizare anuală a 

Planului de Dezvoltare Locală 

GAL Compartiment 

administrativ 

Raport anual de 

monitorizare 

Responsabil 

administrativ 

Secretariat GAL 

/Compartiment 

administrativ 

33. Prezentarea raportului anual de 

monitorizare Consiliului Director al 

GAL ,,Poarta Transilvaniei’’ 

GAL Responsabil 

administrativ 

Proces-verbal Membrii  

Consiliului 

Director 

Secretariat GAL 

/Compartiment 

administrativ 

34. Emiterea unor propuneri de 

îmbunătăţire a Planului de Dezvoltare 

Locală de către Consiliul Director 

GAL Consiliul Director Raport cu propuneri 

de îmbunătăţire 

Membrii  

Consiliului 

Director 

Secretariat GAL 

/Compartiment 

administrativ 

35. Prezentarea rapoartelor cu propuneri de 

îmbunătăţire Adunării Generale a GAL 

,,Poarta Transilvaniei’’ pentru a fi 

studiate 

GAL Secretar Raport cu propuneri 

de îmbunătăţire 

Aprobare / 

Respingere 

Membrii  

Adunării 

Generale a 

GAL 

Secretariat GAL 

/Compartiment 

administrativ 

36. Transmiterea Raportului anual de 

progres către Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale 

GAL Responsabil 

administrativ 

Scrisoare de 

înaintare 

Responsabil 

administrativ 

Secretariat GAL 

37. Asigurarea publicităţii rezultatelor 

raportului de monitorizare anuală în 

GAL Compartiment 

administrativ 

Raport de 

monitorizare /  

Responsabil 

administrativ 

Secretariat GAL 

/Compartiment 
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teritoriul GAL ,,Poarta Transilvaniei’’ 

prin intermediul pliantelor, broşurilor şi 

a paginii web 

Materiale 

informative 

administrativ 

38. Implementarea măsurilor de 

îmbunătăţire ca urmare a aprobării 

acestora de către Adunarea Generală a 

GAL ,,Poarta Transilvaniei’’ 

GAL Responsabil 

administrativ 

Raport asupra 

implementării 

măsurilor de 

îmbunătăţire 

Responsabil 

administrativ 

Secretariat GAL 

39. Realizarea evaluării ex-post 

a Planului de Dezvoltare 

Locală a GAL ,,Poarta Transilvaniei’’ 

GAL Compartiment 

administrativ 

Raport monitorizare 

ex-post 

Responsabil 

administrativ 

Secretariat GAL 

/Compartiment 

administrativ 

40. Prezentarea raportului de 

monitorizare ex-post Consiliului 

Director al GAL ,,Poarta Transilvaniei’’ 

GAL Responsabil 

administrativ 

Proces-verbal Membrii 

Consiliului 

Director 

Secretariat GAL 

/Compartiment 

administrativ 

41. Emiterea unor propuneri de 

îmbunătăţire a Planului de Dezvoltare 

Locală de către Consiliul Director 

GAL Consiliul Director Raport cu 

propuneri de 

îmbunătăţire 

Membrii 

Consiliului 

Director 

Secretariat GAL 

/Compartiment 

administrativ 

42. Prezentarea rapoartelor cupropuneri de 

îmbunătăţire 

Adunării Generale a GAL ,,Poarta 

Transilvaniei’’ pentru a fi studiate 

GAL Secretar Raport cu 

propuneri de 

îmbunătăţire /  

Aprobare/ 

Respingere 

Membrii  

Adunării 

Generale a 

GAL 

Secretariat GAL 

/Compartiment 

administrativ 

43. Transmiterea Raportului de 

monitorizare ex-post către Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

GAL Responsabil 

administrativ 

Scrisoare de 

înaintare 

Responsabil 

administrativ 

Secretariat GAL   

 

 

44. Asigurarea publicităţii rezultatelor 

raportului de monitorizare ex-post în 

teritoriul GAL ,,Poarta Transilvaniei’’ 

prin intermediul pliantelor, broşurilor şi 

a paginii web 

GAL Compartiment 

administrativ 

Raport de 

monitorizare / 

Materiale 

informative 

Responsabil 

administrativ 

Secretariat GAL 

/Compartiment 

administrativ 
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45. Implementarea măsurilor 

de îmbunătăţire ca urmare aaprobării 

acestora de către Adunarea Generală a 

GAL ,,Poarta Transilvaniei’’ 

GAL Responsabil 

administrativ 

Raport asupra 

implementării 

măsurilor de 

îmbunătăţire 

Responsabil 

administrativ 

Secretariat GAL   

 

 

 

PISTA DE AUDIT - ACHIZIŢII PUBLICE ŞI PLATĂ 

Nr. 

Crt. 

Activitatea Desfăşoară 

activitatea 

extern/intern 

Responsabil 

 

Document  

primit / generat 

Semnează 

documentul 

(poziţia 

ierarhică) 

Arhivare 

document 

original/copie 

1. EmitereHotărâre/Decizie privind 

aprobarea documentaţiei de 

atribuire şi numirea comisiei de 

evaluare a ofertelor în vederea 

atribuirii 

GAL Compartiment 

administrativ 

Hotarare privind 

aprobarea 

documentaţiei de 

atribuire şi numirea 

comisiei de evaluare 

a ofertelor în vederea 

atribuirii 

Responsabil 

administrativ  

Secretariat GAL 

2. Emitere Notă justificativă 

privind alegerea procedurii de 

atribuire 

GAL Compartiment 

administrativ 

Notă justificativă 

privind alegerea 

procedurii de 

atribuire 

Responsabil 

administrativ 

Secretariat GAL 

3. Elaborare Referat de necesitate şi 

oportunitate, estimarea valorii 

contractului de achiziţie publică 

GAL Compartiment 

administrativ 

Referat de necesitate 

şi oportunitate, 

estimarea valorii 

contractului de 

achiziţie publică 

Responsabil 

administrativ 

Secretariat GAL 

4. Elaborare Calendar achiziţii 

publice 

GAL Compartiment 

administrativ 

Calendarul 

achizitiilor publice 

Responsabil 

administrativ 

Secretariat GAL 
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5. Emitere Notă justificativă 

privind stabilirea criteriilor de 

selecţie 

GAL Compartiment 

administrativ 

Notă justificativă 

privind stabilirea 

cerinţelor minime de 

calificare referitoare 

la situaţia economică, 

financiară, tehnică 

şi/sau profesională 

care sunt necesare a fi 

îndeplinite 

Responsabil 

administrativ 

Secretariat GAL 

6. Elaborare documentaţie de 

atribuire 

GAL Compartiment 

administrativ 

Documentaţia de 

atribuire pentru 

aplicarea procedurii 

de atribuire 

Responsabil 

administrativ 

Secretariat GAL 

7. Publicarea anunţului de 

participare pe SEAP 

GAL Compartiment 

administrativ 

Anunţul de 

participare 

Responsabil 

administrativ 

Secretariat GAL 

8. Scrisoare de înaintare Firma 

participantă 

- Scrisoare de înaintare  

Ofertă tehnică şi 

financiară, 

documenteînsoţitoare 

Firma 

participantă 

Secretariat GAL 

9. Declaraţia de confidenţialitate şi 

imparţialitate 

GAL Compartiment 

administrativ 

Declaraţia de 

confidenţialitate şi 

imparţialitate 

Membrii 

comisiei de 

evaluare a 

ofertelor 

Secretariat GAL 

10. Desfăşurarea şedinţei de 

deschidere a ofertelor şi 

întocmirea procesului verbal 

Comisia de 

evaluare 

Preşedintele comisiei Proces-verbal al 

şedinţei de 

deschidere a ofertelor 

Membrii 

comisiei de 

evaluare a 

ofertelor 

Secretariat GAL 

11. Solicitarea clarificărilor şi 

completărilor documentelor 

Preşedintele 

comisiei 

Preşedintele comisiei Adresa de solicitare 

clarificări 

Preşedintele 

comisiei 

Secretariat GAL 
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12. Raportul procedurii Comisia de 

evaluare 

Comisia de evaluare Raportul procedurii - 

incluzând şi 

centralizator cu 

punctaj 

Comisia de 

evaluare 

Secretariat GAL 

13. Comunicarea rezultatului 

procedurii 

Comisia de 

evaluare 

Comisia de 

evaluare 

Adresa de 

comunicare rezultat 

Comisia de 

evaluare 

Secretariat GAL 

14. Semnarea contractului de servicii Firma 

Câştigătoare / 

Compartiment 

administrativ 

Compartiment 

administrativ 

Contract Responsabil 

administrativ  

- 

15. Anunţ de atribuire SEAP Compartiment 

administrativ  

Compartiment 

administrativ 

Anunţ de atribuire 

contract 

Responsabil 

administrativ 

Secretariat GAL 

16. Act adiţional  Compartiment 

administrativ 

Compartiment 

administrativ 

Act adiţional Responsabil 

administrativ 

Secretariat GAL 

17. Proces-verbal de recepţie Firma 

câştigătoare 

GAL 

Compartiment 

administrativ 

Proces-verbal de 

recepţie 

Responsabil 

administrativ 

Secretariat GAL 

18. Factura fiscală Firma 

câştigătoare 

- Factura fiscală Compartiment 

administrativ 

Compartiment 

financiar / 

Compartiment 

administrativ 

19. Emitere Notă justificativă Compartiment 

administrativ 

Manager 

Proiect 

Notă justificativă 

privind exercitarea 

controlului financiar-

preventiv  

Manager 

Proiect 

Compartiment 

financiar / 

Compartiment 

administrativ 

20. Emitere Propunere de angajare  Compartiment 

administrativ 

Manager 

Proiect 

Propunere de 

angajare a cheltuielii 

Responsabil 

administrativ 

Compartiment 

financiar / 

Secretariat GAL 
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21. Emitere Angajament bugetar a 

cheltuielii 

Compartiment 

administrativ 

Responsabil financiar Angajament bugetar 

a cheltuielii 

Responsabil 

administrativ 

Compartiment 

financiar / 

Secretariat GAL 

22. Emitere Ordonanţarea de 

plată 

Compartiment 

administrativ 

Responsabil financiar Ordonanţarea de 

plată 

Responsabil 

administrativ 

Compartiment 

financiar / 

Secretariat GAL 

23. Emitere Ordin de plată Compartiment 

administrativ 

Responsabil financiar Ordin de plată Responsabil 

administrativ 

Compartiment 

financiar / 

Secretariat GAL 

24. Emitere Adresă către Trezorerie Compartiment 

administrativ 

Responsabil financiar Adresă către 

Trezorerie solicitare 

efectuare plată 

Responsabil 

administrativ 

Compartiment 

financiar / 

Secretariat GAL 

25. Extras de cont Trezorerie - Extras de cont Trezorerie Compartiment 

financiar / 

Secretariat GAL 
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PARTEA VIII. ACŢIUNI DE COOPERARE ŞI 

FUNCŢIONARE ÎN CADRUL REŢELEI NAŢIONALE DE 

DEZVOLTARE RURALĂ 

Cooperarea reprezintă o modalitate de a extinde experienţele locale pentru 

îmbunătăţirea strategiilor locale, un mod de a avea acces la informaţii şi idei noi, de 

a face schimb de experienţă şi de a învăţa din experienţa altor regiuni sau ţări, 

pentru a stimula şi sprijini inovaţia, pentru dobândire de competenţe şi 

îmbunătăţirea lor.  

În ceea ce priveşte raportul cu strategia de dezvoltare a teritoriului “Poarta 

Transilvaniei”, proiectele de cooperare vor contribui la protejarea mediului şi 

implementarea acţiunilor pentru conservarea patrimoniului natural, păstrarea şi 

valorificarea patrimoniului cultural, natural si turistic, îmbunătăţirea calităţii 

mediului social, natural şi economic din teritoriu. 

Proiectele de cooperare vor avea ca obiectiv şi construcţia instituţională: schimb de 

experienţă şi bune practici privind dezvoltarea locală prin publicaţii comune, 

organizare de evenimente, proiecte de twinning (schimb de manageri de program şi 

de personal) sau prin lucrări de dezvoltare comune sau coordonate în comun. 

Responsabilităţile fiecărui partener vor fi detaliate în cadrul unui acord de 

cooperare, semnat de cele două GAL-uri implicate în proiect, care vor conţine 

referinţe la un buget general planificat, obiectivele proiectului, activităţile pe care 

doresc să le implementeze în comun în vederea realizării acestora, rolul fiecărui 

partener şi participarea financiară finală a fiecărui partener în cadrul proiectului. 

1. Cooperare 

Parteneriatul “Poarta Transilvaniei” a iniţiat o serie de contacte în vederea stabilirii 

unei reţele de parteneri pentru realizarea unor schimburi de bune practici pentru 

creşterea eficienţei implementării Planurilor de Dezvoltare Locală în teritoriile 

reprezentate. 

Obiectivele urmărite în cadrul activităţii de cooperare se referă la: 

□ Cooperarea între teritorii în vederea implementării proiectelor de dezvoltare 

locală prin abordarea LEADER; 

□ Identificarea şi fructificarea oportunităţilor de dezvoltare locală; 

□ Dezvoltarea în comun a competenţelor şi abilităţilor necesare pentru 

animarea teritoriilor reprezentate; 

□ Cooperarea în vederea conservării patrimoniului rural, cultural şi istoric, 

dezvoltării economice locale, promovarea turismului, etc. 

O parte din partenerii GAL “Poarta Transilvaniei” au dobândit experienţă de 

cooperare transnaţională LEADER, prin vizita în teritoriul GAL “Pays Vichy 
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Auvergne” (Franţa) în anul 2010. Vizita a constat într-un schimb de experienţăşi s-a 

urmărit identificare a unor modele de bune practici ale programului LEADER.  

Situaţia privind privind experienţele de cooperare dar şi intenţiile de cooperare este 

următoarea: 

Nr. 

crt. 

Partenerul/Partenerii Tematica 

cooperării 

Obiective 

 

Valoare 

proiectului/proiectelor de 

cooperare 

Rezultate 

1.Experienţe de cooperare deja intreprinse 

1.1 Pays Vichy Auvergne Schimb de 

experienţă 

 

Identificare 

a unor 

modele de 

bune 

practici ale 

programului 

LEADER 

50.000 euro Ghid al traditiilor 

şi obiceiurilor 

locale în cele doua 

regiuni 

 

 

2.Intenţii de cooperare 

2.1 GAL MARA-GUTÂI  Promovarea 

de produse 

traditionale 

 

Schimb de 

experiență 

 

Certificarea 

produselor 

traditionale 

mestesugarea

sti si culinare 

 

Instruirea 

comună a 

participanţi-

lor în proiect 

20600 Euro Participare în 

comun la un târg 

de profil 

Dobândirea de 

cunostinte 

privind 

certificarea de 

produse 

traditionale 

Detalierea intenţiilor de cooperare: 

a) Parteneriatul 

Se doreşte realizarea unui parteneriat între GAL “Poarta Transilvaniei” şi GAL 

MARA-GUTÂI 

b) Integrarea în strategia teritoriului 

5. Tema proiectului de cooperare este în acord cu Prioritatea 3 a strategiei 

Teritoriului “Poarta Transilvaniei”, respectiv îmbunătăţirea calităţii mediului 

înconjurător în vederea dezvoltării durabile a teritoriului “Poarta Transilvaniei”şi 

Prioritatea 4– Stimularea acţiunilor de cooperare. 

De asemenea obiectivul operaţional nr. 4 al strategiei, prevede protejarea şi 

promovarea valorilor culturale şi naturale prin parteneriatşi obiectivul nr. 9 -  

Participarea grupului de acţiune locală la proiecte de cooperare. 

c) Tipul de proiect 
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Proiectul propune acţiuni de cooperare între teritoriile GAL din România prin 

asociere, pentru promovarea patrimoniului cultural în parteneriat. 

Proiectul va fi în strânsă legătură cu obiectivele Reţelei Naţionale de Dezvoltare 

Rurală, a cărui membru este şi GAL “Poarta Transilvaniei”. 

d) Aspecte tehnice 

Liderul de proiect va fi GAL MARA-GUTÂI. Acesta va organiza întâlniri de lucru, 

seminarii, planuri de acţiune referitoare la promovarea produselor tradiționale. 

Managemenul proiectului va fi asigurat de o echipă cu experienţă în implementarea 

proiectelor. 

Proiectul îşi propune implicarea a cel puţin 2 GAL-uri şi 10 localitaţi, cel puţin 5 

acţiuni de conştientizare şi promovare a produselor tradiționale, prin cooperare şi 

promovare comună. 

e) Aspecte financiare 

Finanţarea se va realiza din ajutorul public FEADR + contribuţia publică naţională. 

Proiectul va avea o valoare aproximativă de 20.600 euro.  

Propunerile de proiect vor fi supuse aprobării Consiliului Director. 

După cum se poate observa din informaţiile de mai sus, GAL “Poarta Transilvaniei” 

îndeplineşte criteriului de selecţie nr. SCS 3.2.2. fixat de Ministerul Agriculturii si 

Dezvoltarii Rurale prin prevederea actiunilor de cooperare inter-teritorială  în cadrul 

Planului de Dezvoltare Locală. 

2. Participarea GAL în cadrul RNDR 

Parteneriatul “Poarta Transilvaniei” este membru al Reţelei Naţionale de 

Dezvoltare Rurală (RNDR) din luna Martie, 2012. 

În calitatea sa de membru, GAL “Poarta Transilvaniei” doreşte să contribuie la 

îndeplinirea obiectivului general al Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală, acela de 

înrolare a energiei tuturor actorilor în procesul de dezvoltare rurală şi promovarea 

unui flux eficient de informaţii, schimburi de idei şi bune practici şi cooperarea 

dintre actori, grupând toate organizaţiile şi instituţiile care sunt implicate în 

dezvoltarea rurală în vederea: 

□ Creării unei economii agricole si forestiere bazate pe exploataţii care trebuie 

să se angajeze pe calea modernizării; 

□ Dezvoltării unei agriculturi care să favorizeze biodiversitatea si conservarea 

mediului; 

□ Îmbunătăţirii calităţii vieţii si dezvoltării economice în spaţiul rural; 

□ Îmbunătăţirii guvernanţei locale în vederea creării si implementării 

strategiilor de dezvoltare locală. 
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Prin intermediul RNDR, GAL “Poarta Transilvaniei”va putea identifica 

evenimentele ce vor urma, în România sau în afara ţării, care pot oferi oportunităţi 

importante de a acumula informaţii sau de a face schimb de idei si experienţă în ceea 

ce priveşte dezvoltarea rurală. 

Participarea la crearea şi implementarea reţelei la nivel naţional şi european  

GAL “Poarta Transilvaniei” doreşte să se implice la crearea şi implementarea reţelei 

la nivel naţional (RNDR) şi european (REDR) prinurmătoarele activităţi: 

□ Gestionarea, diseminarea informaţiilor legate de dezvoltarea rurală 

românească si comunitară; 

□ Susţinerea contactului şi a legăturilor cu Reţeaua Europeană de Dezvoltare 

Rurală – REDR; 

□ Sprijin pentru monitorizarea şi evaluarea Reţelei; 

□ Pregătirea programelor de instruire pentru Grupurile de Acţiune Locală în 

procesul de formare; 

□ Organizarea si stabilirea structurii necesară schimburilor de experienţă si 

know-how, precum si a evenimentelor cu caracter general si specific, la nivel 

local, naţional si comunitar; 

□ Asistenţă tehnică pentru cooperare inter-teritorială şi trans-naţională, analize, 

studii tematice, expertiză, monitorizare şi control; 

□ Identificarea şi analiza celor mai bune practici transferabile şi informare 

asupra acestora, inclusiv diseminarea informaţiilor privind rezultatele şi impactul 

PNDR; 

□ Transfer de bune practici şi inovare şi plasarea lor în diferite contexte; 

□ Sprijin de promovare a serviciilor în favoarea fermierilor; 

□ Implementarea, managementul şi funcţionarea structurilor RNDR; 

□ Colectarea, analiza şi difuzarea de informaţii privind acţiunile comunitare de 

dezvoltare rurală;  

□ Colectarea, difuzarea şi consolidarea la nivel comunitar a bunelor practici de 

dezvoltare rurală;  

□ Furnizarea de informaţii privind evoluţia situaţiei din zone de acţiune a GAL 

din susţinerea organizării de reuniuni şi seminarii la nivel comunitar pentru 

actorii din domeniul dezvoltării rurale;  

□ Constituirea şi animarea unor reţele de experţi pentru a facilita schimburile de 

cunoştinţe şi pentru a susţine punerea în aplicare şi evaluarea politicii de 

dezvoltare rurală;  

□ Sprijinirea reţelelor naţionale şi a iniţiativelor de cooperare transnaţională.  

GAL “Poarta Transilvaniei”, prin reprezentant legal Blaga Petru-Cristinel, se 

angajează să participe la activităţile aferente creării şi implementării reţelei, care i se 

vor propune (ANEXA nr. 54).  

Resurse alocate de către GAL “Poarta Transilvaniei” 
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GAL “Poarta Transilvaniei”  va putea contribui la îndeplinirea scopului RNDR cu 

următoareleresurse: 

A. Resurse umane competente 

Echipa GAL va dispune de personal specializat cu capacitate de expertiza si va 

utiliza experienta pentru toate aspectele semnificative ale dezvoltarii rurale acoperite 

de PNDR. 

De asemenea, membrii GAL din domeniul public şi privat au experienţă în 

elaborarea şi implementarea proiectelor prin PNDR, precum şi abilităţi şi experienţă 

de organizare, asociere şi cooperare. 

Expertiza GAL va fi putea fi folosităîn activitate RNDR/REDR, pentru schimbului de 

idei, know how, identificarea şi aplicarea bunelor practici, in regiuni noi, infiintarii 

grupurilor de producatori si imbunatatirii si promovarii facilitatilor si serviciilor 

turistice, in sprijinirea promovarii produselor traditionale. 

B. Relaţii de parteneriat naţionale şi internaţionale stabile 

Cu ocazia schimburilor de experienţă naţionale şi internaţionale la care au 

participat,membrii GAL pe parcursul deplasării în teritoriul LEADER „Pays Vichy – 

Auvergne”. 

C. Posibilităţi de cazare 

GAL “Poarta Transilvaniei” este axat pe dezvoltarea turismului. În teritoriu 

existăfacilităţi de cazare şi masă, chiar şi pentru un număr mare de participanţi. De 

aceea, reprezentanţii grupului de acţiune ar putea găzdui grupuri de lucru cu ocazia 

seminariilor, grupuri de vizitatori cu ocazia schimburilor de experienţă. 

D. Posibilităţi de organizare a timpului liber 

Pe teritoriul “Poarta Transilvaniei” există numeroase atracţii turistice, oferite de 

patrimoniul natural şi cultural. Reprezentanţii grupului de acţiune ar putea juca 

rolul de gazdă şi ghid turistic pentru grupuri de lucru cu ocazia seminariilor, 

grupuri de vizitatori cu ocazia schimburilor de experienţă, ghidându-i să viziteze 

bisericile de lemn din teritoriu, peşterile sau traseele turistice. 

F. Infrastructura de comunicare 

Biroul în care funcţionează GAL are la dispoziţie tehnică de calcul modernă: PC, fax, 

telefon, imprimantă, internet, ceea ce uşurează comunicarea.   

GAL “Poarta Transilvaniei”va dispune şi de o pagină de internet, unde vor 

diseminate informaţiile despre GAL şi RNDR. 

Iniţiative ale GAL “Poarta Transilvaniei” pentru promovarea teritoriului 

GAL “Poarta Transilvaniei” va avea o serie de iniţiative pentru a-şi face cunoscut 

teritoriul, astfel: 
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1. Crearea unui website al GAL “Poarta Transilvaniei”, în limba românăşi limbă 

engleză. Crearea acestui mijloc de comunicare va da posibilitatea celor interesaţi – 

atât pe plan naţional cât şi pe plan european – să afle informaţii suplimentare 

despre activitatea GAL “Poarta Transilvaniei”, teritoriul pe care îl reprezintă, 

oportunităţi de cooperare, etc; 

2. Participarea la manifestări în cadrul RNDR a reprezentanţilor GAL “Poarta 

Transilvaniei”; 

3. Organizarea de manifestări ale RNDR în Teritoriul “Poarta Transilvaniei”; 

4. Invitarea reprezentanţilor altor GAL-uri din Uniunea Europeană în 

Teritoriul “Poarta Transilvaniei; 

5. Organizarea de seminarii de promovare a teritoriului; 

6. Elaborarea de materiale informative despre teritoriu, diseminarea exemplelor 

de bună practică către alte GAL-uri din RNDR; 

7. Crearea unei baze de date la nivelul teritoriului care va fi pusă la dispoziţia 

RNDR. 

Acţiuni ale GAL “Poarta Transilvaniei” în RNDR 

În cadrul RNDR, GAL intenţionează să participe la funcţionarea reţelei la nivel 

naţional şi european prin următoarele acţiuni: 

1. Informare permanentă a populaţiei din teritoriu cât şi a altor actori interesaţi 

despre oportunităţile promovate şi organizate în cadrul RNDR; 

2. Participare la manifestările organizate în cadrul şi pentru membri RNDR 

(seminarii, conferinţe tematice, etc); 

3. Implicare activă în schimburile de experienţă naţionale sau 

internaţionaleorganizate în cadrul RNDR. Pe de o parte, GAL va participa în 

calitate debeneficiar la evenimentele de cooperare, pe de altă parte va promova 

teritoriul “Poarta Transilvaniei” şi Reţeaua Naţională de Dezvoltare Rurală sau va 

fi organizator de astfel de schimburi; 

4. Implicare în furnizarea informaţiilor cu privire la bunele practici ale 

teritoriului, în domeniul creării, organizării şi funcţionării unui GAL, 

dezvoltăriilocale şi în experienţa de implementare de proiecte la nivel de teritoriul 

LEADER; 

5. Implicare în promovarea formelor de colaborare şi asociere. Reprezentanţii 

acestora vor fi încurajaţi să participe la organismele naţionale şiinternaţionale mai 

largi, cu scopul optimizării activităţii din domeniu. Aceştia vor fi îndemnaţi să 

creeze sau să lărgeascăastfel de parteneriate, cu precădere în domeniul 

turismului,valorificării produselor locale (produse din lapte de capră, oaie) şi 

protejării naturii (situri Natura 2000). 
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