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I. REZUMAT 

 

 

 

DOSAR DE CANDIDATURĂ PARTENERIAT DRUMUL CARELOR 

 

 

 

 

 

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 

AXA LEADER 

 

 

 

 

Numele solicitantului: Parteneriatul GAL Drumul Carelor 

 

NUME ÎMPUTERNICIT: Marica Daniela Elena 

 

SEMNĂTURĂ: 

 

DATA: 02.05.2012 
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Plan de Dezvoltare Locală 2012-2015 GAL Drumul Carelor 

 

 

1. INFORMAŢII PRIVIND PARTENERIATUL PUBLIC-PRIVAT 

 

1.1. INFORMAŢII GENERALE 

 

Numele organizaţiei PARTENERIAT DRUMUL CARELOR 

Cod de înregistrare fiscală - 

Numărul de la Registrul 

Asociaţiilor şi Fundaţiilor 

- 

Adresa Oraşul Topoloveni, Judeţul Argeş 

E-mail galdrumulcarelor@yahoo.com 

Web page - 

 

1.2. STATUTUL JURIDIC AL SOLICITANTULUI 

 

În momentul de faţă Grupul de Acţiune Locală Drumul Carelor este un 

parteneriat informal, urmând ca după publicarea raportului de selecţie a GAL-

urilor, să dobândească personalitate juridică, în conformitate cu prevederile 

O.G. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare 

 

1.3. ÎMPUTERNICIT 

 

 

Nume şi prenume Marica Daniela Elena 

Număr de telefon 0753.31.42.75 
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Număr de fax 0248.666.469 

E-mail galdrumulcarelor@yahoo.com 

 

 

 

1.4. PERSOANĂ DE CONTACT 

 

Nume şi prenume Marica Daniela Elena 

Număr de telefon 0753.31.42.75 

Număr de fax 0248.666.469 

E-mail galdrumulcarelor@yahoo.com 

1.5. DESCRIEREA PARTENERIATULUI 

 

 

Identitatea parteneriatului Drumul Carelor este dată de zona în care este 

poziţionat teritoriul şi anume limita estica a Piemontului Getic. 

Grupul de Acţiune Locală Drumul Carelor este un parteneriat public-

privat alcătuit din 51 de entităţi, dintre care 12 unităţi administrativ 

teritoriale (11 comune şi un oraş), respectiv, Comunele Beleti-Negreşti, 

Bogaţi, Boteni, Boteşti, Davideşti, Hârtieşti, Hulubeşti, Leordeni, 

Priboieni, Stâlpeni, Topoloveni, Vultureşti, alături de Consiliul Judeţean 

Argeş, organizaţii neguvernamentale, persoane fizice, firme private, 1 

liceu cu profil teoretic, 3 societăţi agricole.  

Astfel, în cadrul acestui parteneriat, componenta publică este în 

proporţie de 29,41%, iar componenta privată 70,59 %. 

Partenerii provin din judeţele Argeş şi Dâmboviţa. 

 

 

2. DESCRIEREA TERIRORIULUI 
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Teritoriul aferent GAL Drumul Carelor, se întinde pe o suprafaţă de 536,75 

km² din care fondul forestier ocupă o suprafaţă de 266,57 km² .  Densitatea 

medie a populaţiei în teritoriul aferent GAL Drumul Carelor este de 88,11 

locuitori /km². 

 

Teritoriul aferent GAL Drumul Carelor se situează în estul judeţului Argeş şi 

în vestul judeţului Dâmboviţa. Acesta cuprinde 12 unităţi teritorial 

administrative (10 comune şi un oraş) din judeţul Argeş şi o unitate teritorial 

administrativă, din judeţul Dâmboviţa. Astfel, în judeţul Argeş se regăsesc 

următoarele comune (de la nord la sud): Boteni, Hârtieşti, Vultureşti, Stâlpeni,  

Davideşti,  Boteşti, Beleţi-Negreşti, Priboieni, Bogaţi şi Leordeni, precum şi 

oraşul Topoloveni. În judeţul Dâmboviţa se regăseşte comuna Hulubeşti. Din 

punct de vedere geografic teritoriul aferent GAL Drumul Carelor este situat la 

limita estica a Piemontului Getic, la o distanta medie de 105 km, faţă de 

capitala ţării, Bucureşti. 

În partea de nord, teritoriul aferent GAL Drumul Carelor, se învecinează cu 

comunele: Mioarele (judeţul Argeş) şi Văleni (judeţul Dâmboviţa). În partea 

de vest, teritoriul aferent GAL Drumul Carelor se învecinează cu comunele: 

Poienarii de Muşcel, Mihăieşti, Bălileşti, Ţiţeşti, Călineşti respectiv Oraşul 

Mioveni (judeţul Argeş). În partea de sud, teritoriul se învecinează cu 

comunele Căteasca şi Răteşti (judeţul Argeş) şi Petreşti (judeţul Dâmboviţa). 

În partea de est teritoriul se învecinează cu comunele Malul cu Flori, Voineşti, 

Cândeşti, Ludeşti, Lucieni, şi Morteni  (judeţul Dâmboviţa).  

 
 

 

3. PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

 

3.1. DATE GENERALE 

 

Acest document s-a realizat prin implicarea tuturor actorilor locali de la 

nivelul teritoriului, elaborate de echipa de proiect formată din: Marica 
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Daniela, Bugeac Carmen Roxana, Păunescu Mihaela, Ştirbescu Maria, 

Ghinescu Magdalena, Dina Daniela şi Munteanu Ionuţ. 

 

 

 

3.2. OBIECTIVE ŞI SCOP 

 

Obiectiv general Crearea şi funcţionarea iniţiativelor de dezvoltare locală 

la nivelul teritoriului Drumul Carelor 

Scop Implicarea actorilor locali în dezvoltarea propriilor zone 

(abordare de jos în sus), va contribui la realizarea unei 

dezvoltări dinamice sprijinită de o strategie de 

dezvoltare locală elaborată şi implementată local şi 

administrată de reprezentanţi ai GAL, care vor 

reprezenta interlocutorii populaţiei din teritoriile 

respective. 

 

3.3. PRIORITĂŢI, OBIECTIVE, MĂSURI 

 

 

PRIORITĂŢI: 

 

1- Dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale, adecvarea cunoştinţelor 

profesionale şi schimbarea mentalităţii. 

 

2 – Conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi architectural 

tradiţional, dezvoltarea şi potenţarea turismului în scopul păstrării identităţii 

locale. 

 

3 – Dezvoltarea economică durabilă, încurajarea asocierii producătorilor locali 

şi gestionarea responsabilă a resurselor de mediu. 

 

OBIECTIVE: 
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 Formarea profesională şi pregătirea tinerilor , sprijinirea tinerilor pentru 

accesarea fondurilor FEADR şi întocmirea planurilor de afaceri. 

 Sprijinirea transferului de autoritate în gospodăriile tradiţionale . 

 Punerea în valoare a moştenirii culturale şi dezvoltarea ofertelor etno-

culturale. 

 Sprijinirea acţiunilor culturale menite să promoveze specificul zonei  

 Punerea în valaore a bogăţiei naturale  Protecţia peisajelor şi pădurilor 

din zonă. 

 Revitalizarea şi valorificarea activităţilor tradiţionale. 

 Promovarea turistică a zonei şi dezvoltarea serviciilor turistice ale zonei. 

 Organizarea de programe şi circuite turistice prin intermediul 

parteneriatelor şi reţelelor interne şi externe. 

 Creşterea gradului de prelucrare a produselor agricole şi forestiere.  

 Diversificarea ofertelor turistice şi de petrecere a timpului liber  

 Crearea şi dezvoltarea microîntreprinderilor din domeniile non-agricole  

 Modernizarea exploataţiilor agricole 

 Transformarea fermelor de semi-subzistenţă în ferme economice  

MĂSURI: 

 Formare  profesională(training), informare şi difuzare de cunoştinţe 

 Sprijinirea tinerilor fermieri  

 Sprijin pentru creșterea valorii economice a exploatațiilor mici 

 Creșterea valorii adăugate a produselor agricole 

 Sprijinirea fermelor de semi_subzistenta 

 Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru agricultori 

 Sprijin pentru crearea de microîntreprinderi din sectoare non-agricole, 
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în special meșteșuguri și servicii pentru populație   

 Încurajarea activităţilor turistice 

 Activitati recreationale 

 Investiţii în infrastructură la scară mică precum centrele de informare, 

amenajarea de marcaje turistice, etc. 

 Renovarea , dezvoltarea satelor , îmbunătăţirea serviciilor de bază 

pentru economie şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii 

culturale 

 Proiecte de cooperare 

 

 

 

4. REZULTATE  

Strategia elaborată şi selectată se va materializa prin proiecte ce vor fi 

implementate în aria de acoperire a teritoriului Drumul Carelor , proiecte ce 

vor fi sprijinite financiar din fonduri publice la care se va adăuga cofinanţarea 

privată. 
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II. LISTA LOCALITĂŢILOR CUPRINSE ÎN TERITORIUL 

DRUMUL CARELOR  

 

Teritoriul prezentat sub denumirea Drumul Carelor este situat în 

judeţul Argeş, respectiv Dâmboviţa, având în componenţă 12 unităţi 

administrativ teritoriale recunoscute legal la nivel NUTS IV , după cum 

urmează:  

 

1. Beleţi – Negreşti 

2. Bogaţi 

3. Boteni 

4. Boţeşti 

5. Davideşti 

6. Hârtieşti 

7. Hulubeşti 

8. Leordeni 

9. Priboieni 

10.  Stâlpeni 

11. Topoloveni 

12. Vultureşti 

 

 

Teritoriul este bazat pe principiul continuităţii şi omogenităţii, 

conform descrierilor şi hărţilor ataşate. Nici o localitate cuprinsă în acest 

teritoriu nu este inclusă în teritoriul altui GAL. 
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Anexă – Prezentarea teritoriului şi a populaţiei  

 

 

 

Codul  

comunelor 

 INSSE 

Numele localităţii Număr locuitori Suprafaţa 

totală 

Densitate 

Oraşe Comune Sate Din  

oraşe 

Total 

 teritoriu  

iulie 2002 

km² loc./km² 

14352 - Beleţi – Negreşti - 0 1977 48.10 41.10 

14584 - Bogaţi - 0 5047 70.46 71.62 

14673 - Boteni - 0 2755 24.06 114.50 

14726 - Boţeşti - 0 1280 35.77 35.78 

16285 - Davideşti - 0 2814 41.81 67.30 

16659 - Hârtieşti - 0 4974 96.90 51.33 

67675 - Hulubeşti - 0 3465 64.33 53.92 

16757 - Leordeni - 0 5848 63.01 92.81 

18242 - Priboieni - 0 3569 23.02 155.03 
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18778 - Stâlpeni - 0 4969 36.26 137.03 

13757 Topoloveni - - 10592 10592 33.03 320.67 

20055 - Vultureşti * - -  - - - 

Total    10592 47290 536.75 88.10 

% locuitori 

oraşe din total 

locuitori  

(≤ 25%) 

- - - 22.39 - - - 

 

Celule de calcul automat 

Sursa: www. insse.ro – an 2002 

 
* Comuna Vultureşti, judeţul Argeş, având în componenţă satele Vultureşti, Bârzeşti şi Huluba, s-a înfiinţat prin reorganizarea 

comunei Hârtieşti din acelaşi judeţ în noiembrie 2003, conform Legii nr. 341/2003, motiv pentru care în tabelul de mai sus, datele 

statistice privind comuna Vultureşti se regăsesc cumulate celor de la comuna Hârtieşti. 
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III. PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALĂ     

 

Partea I. Prezentarea teritoriului ANALIZA DIAGNOSTIC 

 

III. 1.1 Prezentarea principalelor caracteristici geografice  

a) Amplasarea teritoriului 

b) Relief 

c) Clima predominantă 

d) Principalele tipuri de soluri predominante 

e) Resursele naturale 

f) Vegetaţia 

g) Factori de mediu 

h) Resurse turistice naturale şi antropice 

a) Amplasarea teritoriului (referinţe cardinale) faţă de unele repere 

relevante ale regiunii 

Teritoriul aferent GAL Drumul Carelor se situează în estul judeţului 

Argeş şi în vestul judeţului Dâmboviţa. Acesta cuprinde 12 unităţi teritorial 

administrative (10 comune şi un oraş) din judeţul Argeş şi o unitate 

teritorial administrativă, din judeţul Dâmboviţa. Astfel, în judeţul Argeş se 

regăsesc următoarele comune (de la nord la sud): Boteni, Hârtieşti, 

Vultureşti, Stâlpeni,  Davideşti,  Boteşti, Beleţi-Negreşti, Priboieni, Bogaţi şi 

Leordeni, precum şi oraşul Topoloveni. În judeţul Dâmboviţa se regăseşte 

comuna Hulubeşti. Din punct de vedere geografic teritoriul aferent GAL 

Drumul Carelor este situat la limita estica a Piemontului Getic, la o distanta 

medie de 105 km, faţă de capitala ţării, Bucureşti. 

 Vecinătăţi 

În partea de nord, teritoriul aferent GAL Drumul Carelor, se învecinează cu 

comunele: Mioarele (judeţul Argeş) şi Văleni (judeţul Dâmboviţa). În 

partea de vest, teritoriul aferent GAL Drumul Carelor se învecinează cu 

comunele: Poienarii de Muşcel, Mihăieşti, Bălileşti, Ţiţeşti, Călineşti 
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respectiv Oraşul Mioveni (judeţul Argeş). În partea de sud, teritoriul se 

învecinează cu comunele Căteasca şi Răteşti (judeţul Argeş) şi Petreşti 

(judeţul Dâmboviţa). În partea de est teritoriul se învecinează cu comunele 

Malul cu Flori, Voineşti, Cândeşti, Ludeşti, Lucieni, şi Morteni  (judeţul 

Dâmboviţa).  

Suprafaţa şi densitatea  

Teritoriul aferent GAL Drumul Carelor, se întinde pe o suprafaţă de 536,75 

km² din care fondul forestier ocupă o suprafaţă de 266,57 km² .  Densitatea 

medie a populaţiei în teritoriul aferent GAL Drumul Carelor este de 88,11 

locuitori /km² 

 Latitudine şi longitudine 

Poziţionarea teritoriului în funcţie de latitudine şi longitudine se prezintă 

astfel:  

- la Nord 45011’ latitudine nordică; 

- la Sud 44043’ latitudine nordică; 

- la Vest 25000’ longitudine estică; 

- la Est 25016’ longitudine estică. 

Altitudini 

Având în vedere poziţionarea teritoriului Drumul Carelor într-o zonă 

predominant deluroasă, altitudinea cea mai ridicată a teritoriului este de 

770 metri iar altitudinea minimă este de 215 metri. 

Căi de comunicaţii 

Teritoriul corespunzător GAL Drumul Carelor este traversat de numeroase 

drumuri naţionale, judeţene şi comunale .Cele mai importante artere 

rutiere sunt drumurile naţionale DN 7 (Bucureşti-Leordeni-Topoloveni-

Piteşti) ,DN 73 (Pitesti- Campulung),DN 73D (Colibaşi-Racoviţă-Hârtieşti-

Boteni-Suslăneşti),DN 72A (Câmpulung – Târgovişte).Pe lângă acestea la 
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nivelul teritoriului reţeaua drumurilor judeţene este deasemenea 

numeroasă, astfel : DJ 723 (Boteni – Valeni Dambovita),DJ 739 (Bârzeşti – 

Beleţi Negreşti),DJ 702 ( Topoloveni-Boţeşti),DJ 73D,DJ 702,DJ 702C 

traverseaza comuna Bogati,DJ 742 pe raza comunei Leordeni,DJ 702D,DJ 

732 (Stalpeni-Balilesti),DJ 703B (Leordeni- Cateasca). Pe lângă acestea mai 

sunt numeroase drumuri comunale care fac legătura între toate punctele 

din teritoriu : (DC 39;DC 37;DC 119;DC 45 (Hârtieşti-Drăghici);DC 48 

(Lucieni-Lespezi);DC 49 (Hârtieşti-Dealu-Valea lui Topor);DC 49A (Valea 

lui Topor – Dealu);DC 312 (Lucieni-Păducelu);DC 313 (Lucieni-Valea 

Vacii);DC 50 (Davideşti - Huluba);DC 51 (Vultureşti-Bârzeşti-Davideşti); 

DC 85;DC 55;DC 62( Priboieni-Bogaţi);DC 65 (Priboieni-Sămăilă-

Paraschiveşti-Albotele);DC 64 (Priboieni-Călineşti);DC 58 (Dobreşti-

Suseni);DC 60 (Bogaţi-Chiţeşti);DC 70 (Ciulniţa-Budişteni-Glimbocel-

Bogaţi);DC 79A (Gorăneşti-Bogaţi-Dumbrava-limita Jud. Dâmboviţa), DC 

11 (Stalpeni-Opresti-Mihaesti);DC 83 (Stalpeni-Titesti);DC 44 (Stalpeni-

Radesti- Mihaesti); DC 38(Lunca-Balabani);DC 289 (Boteni-Vartop); DC 290 

(Boteni-Muscelus); DC 291 (Boteni-Serbesti); DC 292 (Lunca-Balasoi); DC 

293 (Boteni-Valea Bazului); DC 294 (Ungureni- Gogorasca); DC 737 (Boteni-

Mioarele);DC 72 (Leordeni-Bogati); DC 94, DC 94A , DC 70A(in interiorul 

com. Leordeni).  

Cât priveşte infrastructura feroviară , teritoriul are o bună legătură cu 

capitala ţării prin principala cale ferată  care străbate pe la sud teritoriul 

aferent GAL Drumul Carelor -  calea ferată Bucureşti-Leordeni-Piteşti.  

Teritoriul mai este strabatut de o cale ferata secundara, care traverseaza 

comuna Stalpeni de la N la S, cu statii la gara Stalpeni si halta Radesti 

făcând legătura cu Municipiul Câmpulung.  

Din doua puncte ale teritoriului GAL, respectiv din doua unitati 

administrativ-teritoriale exista acces la mai putin de 5 km la Autostrada A1 

Bucuresti-Pitesti(Leordeni si Topoloveni).  
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  Relief (formă, pondere, suprafaţă) 

În teritoriul aferent GAL Drumul Carelor predomină forma de relief 

deluroasă, cu suprafeţe importante de pădure (în special în Hârtieşti, 

Vultureşti, Beleţi-Negreşti şi Bogaţi). 

Dealurile subcarpatice, care pornesc de la 

altitudini de peste 700 m, în Boteni, scad 

treptat în înălţime şi ajung la o câmpie înaltă 

la Leordeni, la o altitudine de puţin peste 

200 m. 

Această coborâre însă, este fragmentată de o 

reţea densă de văi şi ape curgătoare. În 

nordul teritoriului predomină relieful 

accidentat, exceptând câteva suprafeţe cu 

aspect de platou şi lunca pârâului Argeşel. 

Înaintând spre sud, dealurile subcarpatice 

se prelungesc către podiş, relevând un relief 

vălurit şi acoperit cu păduri. 

Pe acest traseu, se întâlnesc o serie de 

localităţi amplasate în lunca râului Argeşel şi Carcinov, precum şi în luncile 

multelor pârâuri din teritoriu, care dau reliefului un aspect fragmentat. 

Astfel, din punct de vedere al peisajului geografic relieful teritoriului 

Drumul Carelor aparţine Piemontului Cândeşti, Dealurilor Argeşului, 

respectiv Lunca Argeşului iar poziţionarea sa în plină zonă forestieră 

(formată aproape exclusiv din păduri de foioase), face ca acesta să se 

remarce prin varietatea şi bogăţia florei şi faunei, a vegetaţiei, a resurselor 

naturale şi printr-un bazin hidrografic bogat. 

Climă predominantă 

Regimul climatic specific teritoriului GAL Drumul Carelor este temperat 

continental, având un regim termic moderat pe parcursul anului. Astfel, 
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caracteristicile climatice specifice zonelor montane şi premontane, se 

întrepătrund cu caracteristici ale climei specifice podişului şi câmpiei. 

Precipitaţiile medii anuale sunt între aproximativ 600 şi 700 mm/m.p./an. 

Temperatura este moderată şi are o medie de aproximativ 9 – 110C iar 

umiditatea medie a aerului este de 68% pe parcursul anului. 

În privinţa vânturilor dominante, cele mai imoprtante sunt cele dinspre N 

şi N-E, care sunt prezente aproape tot timpul anului. Primăvara însă, 

vânturile preponderente sunt cele din S-V. 

În sezonul rece sunt caracteristice fenomenele de îngheţ, ninsoare, viscol, 

brumă, chiciură, polei şi ceaţă. 

În sezonul cald însă, se poate întâlni rouă, ploi torenţiale, grindină şi ceaţă. 

În sudul teritoriului însă, clima apropiată de câmpie este caracterizată de 

ierni aspre şi veri călduroase. 

Principale tipuri de sol predominante 

Principalele tipuri de soluri ce se regăsesc în teritoriul specific GAL 

Drumul Carelor, începând din nord către sud, sunt următoarele: 

- soluri brune de pădure, deosebit de prielnice pentru culturile de pomi 

fructiferi ; 

- soluri aluvionare, de luncă, cu conţinut mare de humus, indicate pentru 

culturile de cereale, legume şi unele plante furajere ; 

- soluri argiloiluviale în diferite grade de podzolire; 

- soluri pseudogleice luvice şi argiloiluviale intens pseudogleizate; 

- soluri brune, soluri brune acide, soluri brune roşcate şi soluri brune 

aluviale; 

- luvisoluri albice pseudogleizate; 

- pe conurile de dejecţie se găsesc soluri foarte scheletice, care evoluează 

până la soluri brune scheletice; 
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- pământ vegetal cafeniu; 

- argilă prăfoasă cafenie şi argilă nisipoasă cu elemente de pietriş mărunt 

de culoare gălbuie; 

Preponderenţa deluroasă a teritoriului face ca predominante să fie solurile  

brune de padure deosebit de prielnice pentru culturile de pomi 

fructiferi,iar cele mai roditoare sunt solurile aluvionare de lunca care au un 

continut mare de humus, unde se practica culturile de cereale, legume si 

unele plante furajere. 

  Resurse naturale 

Teritoriul aferent GAL „Drumul Carelor” reprezinta o zona bogata din 

punct de vedere al resurselor naturale detinute: roci sedimentare (nisip, 

pietris, argila, carbune, depozite de ghips) care sunt folosite in constructii, 

amenajarea de drumuri si in confectionarea caramizilor pentru constructii 

si a diverselor vase de lut, lemn, izvoare naturale şi foraje, ape minerale 

sulfuroase. 

Exista de asemenea numeroase zăcăminte energetice cum ar fi: 

- petrol si gaze naturale;  

- zăcăminte de ţiţei; 

- cărbune; 

- zăcăminte de hidrocarburi; 

 ca şi resurse cum ar fi argila, nisipul şi balastrul existente în albia Râurilor 

Argeşel, respectiv Târgului. 

Exista resurse forestiere pentru producerea de cherestea,mobila si lemn de 

foc; pamant relativ fertil pentru agricultura in zona de lunca. In teritoriul 

analizat, in cele mai multe localitati exista izvoare naturale. 

In dealurile Bolatu si Muscelus se gasesc depozite mari de ghips si gresii iar 

in albia raului Argesel se gasesc din abundenta roci sedimentare si anume 
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pietrisuri si nisipuri. De asemenea in mai multe puncte ale comunei 

Hartiesti se intalnesc o mare varietate de argile care pot fi folosite in 

constructii. In partea de est a comunei se afla un mare depozit de ape 

minerale sulfuroase asemanatoare cu cele de la Olanesti. Pentru cercetarea 

lor s-a recurs la forajul tubat, in prezent depozitul de ape minerale de aici 

fiind in conservare. 

Deasemenea, specific comunei Vultureşti, pe Valea Mazganii, in partea 

superioara se gasesc cantitati insemnate de carbuni inferiori, respectiv 

lignit.Astfel pe o lungime de aproximativ 100 m talvegul acestui rau este 

format numai din lignit, apa curgand efectiv pe carbune. 

 Pe intreaga vale a Circinovului , dar in special in zona Priboienilor , sunt 

cantitati apreciabile de nisip si pietris care sunt folosite in constructii, 

amenajari de drumuri. Argila a fost folosita din cele mai vechi timpuri, si 

mai este inca,in confectionarea caramizilor pentru constructii si a diferitelor 

vase de lut, oale , strachini si ulcioare. 

Vegetaţia 

La nivelul teritoriului Drumul Carelor se disting următoarele tipuri de 

vegetaţie: vegetatie de padure colinara, vegetatie de silvostepa , iar ca tip 

azonal vegetatie de lunca. 

Vegetatia zonala care se dezvolta in cuprinsul teritoriului este caracteristica 

dealurilor Podisului Getic cu altitudini de 300-600 m si este reprezentata 

prin fasia gorunetelor, fasie care alcatuieste, in general, un masiv paduros 

continuu. Flora azonala cuprinde vegetatia luncii si a apelor curgatoare. 

Vegetatia de lunca este alcatuita din specii de arbori de esenta alba - salcii, 

rachite, plopi. In general padurile de lunca sunt cunoscute sub numele de 

zavoaie. Pajistele luncii ocupa suprafete restranse fiind alcatuite din iarba 

campului, coada vulpii, firuta, pirul etc.  

La nivelul teritoriului se întâlnesc ulmul, paltinul, teiul, frasinul, marul 

paduret, girnita, jugastrul. Dintre arbusti intilnim alunul,cornul,singerul, 

socul, porumbarul,macesul,etc. Stratul ierbos, de asemeni, este foarte 
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variat, cuprinzind vanarita, urzica moarta galbena, lipitoarea, margelusa, 

firuta de padure precum rogoz, mur, paiusca, barboasa. 

Vegetatia de padure (foioase) este reprezentata de paduri de fag, carpen si 

stejar (pe dealurile insorite), mesteacan, alun, artar, carpen, ulm, tei, cires 

pasaresc, salcie (rar-brad si pin plantati acum 30-40 ani), plop, arin  si 

vegetatie ierboasa (pajistile de deal  si cele de lunca din 

trifoi,palamida,ghizdei) 

Fructele de pădure şi plantele medicinale de pe teritoriu sunt recoltate şi 

valorificate de către localnici. 

Flora şi fauna 

Flora şi fauna domestică existente sunt corespunzătoare zonei dealurilor 

Argeşului. Astfel, pe platforme sunt livezi de pomi fructiferi în care 

predomina prunul, care da producţii relativ  mari; sunt întâlniţi, de 

asemenea, mărul, părul, cireşul, gutuiul, pentru care sunt condiţii bune de 

dezvoltare. Tot aici cresc ierburi perene naturale, cu valoare nutrutivă 

ridicată, precum şi furaje de semanatură ca ovăzul, orzul, trifoiul, lucerna, 

etc. Pe lunca cresc cu rezultate bune cereale ca porumbul, grâul, plante 

furajere şi leguminoase dintre cele mai variate, predominând varza, 

cartoful, sfecla, ardeiul, tomatele, ceapa. În cadrul teritoriului sunt întalnite 

animale şi păsări domestice, ca de pildă bovine, ovine, porcine, cabaline, şi 

păsări ca găina, curca, gâsca, raţa . Sunt condiţii bune şi pentru apicultură.  

Flora şi fauna salbatică sunt bogat şi variat reprezentate la nivelul 

teritoriului. Astfel, pe dealuri găsim fâşii mari de pădure în care predomină 

fagul,stejarul – pe arii mai restrânse şi alte specii ca gorunul, arţarul sau 

platinul, teiul pădureţ, mestăcanul alb, alunul, tufa, salcâmul, plopul, 

pluta, lemnul câinesc, frasinul, jugastrul, ulmul, mărăcinele, rugul, 

măceşul, teiul, cireşul, părul şi mărul sălbatic, bradul (izolat), iedera; pe văi, 

feriga, curpenul, vâscul, călinul, măceşul, porumbarul, zmeura, cătina, 

trestia, ş.a, iar în zăvoi aninul, răchita, salcia alba.  

În pădure se găsesc fragi, mure, mânătărci, ciuperci albe, bureţi 

laptoşi, biolari, ghebe, bureţi de mărăcine, bureţi de fag, vineciori, gura 
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porumbiţei, craiţe, spurcăcei, creasta cocoşului, iar în livezile mai batrâne, 

bureţi de prun. 

La liziera pădurii, pe deal şi zăvoi întalnim iarba câmpului, pai gros, 

coada mielului, plăisul, coada calului, cicoarea, umbra iepurelui, trifoiul 

sălbatic, troscotul, pătlagina, păpădia, pirul, laptele cucului, pliniţa, 

cimbrul , muşeţelul, coada soricelului, sunătoare; plantele medicinale nu 

trebuie smulse din rădăcini, ci culese. În culturile agricole întâlnim 

pălămida, volbura, mohorul, pirul, brădisorul, rapiţa şi macul sălbatic. 

Referitor la fauna sălbatică, unele specii de animale sunt reprezentate 

bogat în teritoriu.  Sunt întâlnite animale carnivore precum vulpea, lupul, 

ursul, viezurele, jderul, dihorul, nevăstuica; erbivore: caprioara, mistretul; 

rozatoare: iepuri, diferiţi soareci şi sobolani, veveriţe; insectivore: ariciul, 

cărtiţa, chiţoranii. Mai sunt sunt întalnite broaştele (broasca de lac şi 

broasca râioasă ), reptile (sopârle, guşteri, şerpi). Sunt întâlnite şi 

numeroase păsări cântătoare cum sunt : cucul, pupaza, grangurul, graurul, 

mierla, privighetoarea şi turturica, ciocârlia, gugustiucul, rândunica, 

vrabia, sticletele, pitigoiul, codobatura, ciocanitoarea, gaiţa, coţofana, 

barza, stăncuţe. 

Dintre păsările răpitoare putem aminti cioara, uliul, huhurezul, 

bufniţa, cucuveaua, corbul. Printre numeroase şi variate specii de insecte, 

sunt întalnite mai frecvent răgăoacea, croitoraşul, furnica, lăcusta, greierul, 

cărăbușul, cosarul, numeroase specii de fluturi, viespea, bondarul negru şi 

galben, paianjeni, trântorul, urechelniţa, omida paroasă, omida paroasă, 

omida verde (cotarul), coropişniţa. 

În râuri, precum şi în unele pâraie găsim specii de peşti cum ar fi: 

cleanul, crap, caras, lătiţa, mreana vânătă, molanul, nisiparniţa.  
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III.1.2 Hărţi – planul localizării teritoriului  
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Harta reprezintă delimitarea celor 12 unităţi teritorial - administrative din 

cadrul teritoriului , reţeaua principalelor căi de comunicare , principalele 

centre urbane din vecinătate. 11 din cele 12 unităţi administrative teritoriale 

sunt situate în judeţul Argeş , iar una este situată în judeţul Dâmboviţa. 

Principalele căi de comunicare în cadrul teritoriului sunt cele rutiere : DN 7 

(Bucureşti-Leordeni-Topoloveni-Piteşti) ,DN 73 (Pitesti- Campulung),DN 

73D (Colibaşi-Racoviţă-Hârtieşti-Boteni-Suslăneşti),DN 72A (Câmpulung – 

Târgovişte).Pe lângă acestea la nivelul teritoriului reţeaua drumurilor 

judeţene este deasemenea numeroasă, astfel : DJ 702 ( Topoloveni-

Boţeşti),DJ 73D,DJ 702A,DJ 702C traverseaza comuna Bogati. O importantă 

cale de acces este Autostrada A1 Bucureşti – Piteşti , care facilitează accesul 

la cele mai importante centre urbane. Din doua puncte ale teritoriului GAL, 

respectiv din doua unitati administrativ-teritoriale exista acces la mai putin 

de 5 km la Autostrada A1 Bucuresti-Pitesti (Leordeni si Topoloveni).  

Căt priveşte accesul la infrastructura feroviară, teritoriul are acces la calea 

ferată Bucureşti – Piteşti – Slatina – Craiova. Harta prezintă şi cel mai 

important  râu care traversează teritoriul : Râul Argeş. 
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Teritoriul se află în zona de est a judeţului Argeş şi zona de vest a judeţului 

Dâmboviţa. Teritoriul este zona de legătură cu centre importante din 

judeţul Argeş : Piteşti, Mioveni, Câmpulung, Judeţul Dâmboviţa : 

Târgovişte,Găeşti. 
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III.1.3 Populaţie – demografie  

 

În localităţile cuprinse în teritoriul Drumul Carelor  trăia la 1 iulie 2002, o 

populaţie totală de 47,290  de locuitori, distribuită în 11 comune si un oraş, 

conform datelor statistice furnizate de Direcţiile Judeţene de Statistică ale 

judeţului Argeş si ale judeţului Dâmboviţa. 

Populaţia localităţilor care compun teritoriul vizat, variază într-un interval 

cuprins între 1,280 (comuna Boteşti) si 10,592 locuitori (oraşul Topoloveni). 

Dintre celelalte nouă comune ale teritoriului, două au o populaţie cuprinsă 

între 2,000-3,000 de locuitori, iar şase au între 3,000 si 6,000 de locuitori. 

În ceea ce priveşte densitatea populaţiei la nivelul teritoriului, calculată pe 

baza datelor la 1 iulie 2002, aceasta este în medie de 88,10 loc./ km², cu 

puţin sub media calculată la nivel judeţean de 93,9 loc./ km², specifică 

zonelor izolate geografic. 

Dinamica populaţiei 

Teritoriul Drumul Carelor  are, pe baza datelor disponibile pentru anul 

2002, o structura demografică specifica zonelor de deal, cu o populaţie în 

uşoară scădere şi îmbătrânită, având in vedere ponderea mai mare a 

totalului celor decedaţi în raport cu cei născuţi. Din totalul populaţiei, 21,65  

% reprezintă populaţia peste 60 de ani, iar restul de 25,83 % populaţia 

tânără, cu vârste de până în 20 ani. 

Dinamica populaţiei teritoriului arată un declin între ultimile doua 

recensăminte 2002 şi 2010, perioada în care s-a pierdut cca. 10 % din 

populaţie datorat nu sporului natural, ci mişcării migratorii interne sau 

externe, numărul persoanelor care se stabilesc cu domiciliul în localităţile 

din teritoriu fiind, în ultimii ani, mai mic decât al celor care pleacă cu 

domiciliul din teritoriu. 

Comunele din teritoriu cu cel mai mare spor natural, potrivit datelor 

disponibile pentru anii 2002, 2010 sunt: Hârtieşti,Davideşti,Vultureşti, 
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Beleţi Negreşti,Stâlpeni, Topoloveni şi Boteni. Cel mai scazut spor natural 

s-a înregistrat pentru comunele : Priboieni, Bogaţi, Leordeni şi Hulubeşti 

Din punct de vedere al soldului migratiei interne, acesta se înregistreaza 

mai ridicat pentru anul 2002, numarul persoanelor sosite cu domiciliul în 

localitati, fiind mai mare decît numarul celor plecate. Pentru anul 2002, în 7 

dintre unitatile administrativ teritoriale analizate, raportul dintre 

sositi/plecati este mai mare, iar în 2  dintre  unitatile administrativ 

teritoriale analizate, numarul persoanelor plecate este mai  mic decât al 

celor sosite.  

Analiza mobilitatii spatiale a populatiei la nivelul teritoriului are un rol 

important, aceasta fiind alaturi de natalitate, unul dintre factorii cresterii 

sau descresterii numarului populatiei. Cauzele care determina mobilitatea 

spatiala a populatiei sunt variate si implica întotdeauna existenta unor 

factori de respingere în regiunea de plecare (reprezentati în cadrul 

teritoriului prin lipsa confortului de tip urban si a oportunitatilor de 

dezvoltare personala, mai ales pentru populatia tânara), precum si a unor 

factori de atractie în regiunea de sosire (reprezentati de posibilitatea 

obtinerii unei proprietati într-un cadru natural favorabil si de un anumit 

stil de viata linistit, în special pentru populatia de vârsta apropiata 

pensionarii). 

Pentru teritoriul Drumul Carelor, ca de altfel pentru întreg judetul, nu au 

putut fi analizate date privind migratia internationala, deoarece datele 

statistice disponibile nu surprind cu acuratete aceasta evolutie. 

Populatia pe grupe de vârsta si etnii 

Din analiza populatiei pe grupe de vârsta reiese ca, la nivelul teritoriului, 

ponderea populatiei de vârsta activa, care poate fi încadrata pe piata 

muncii, reprezinta un procent destul de scăzut faţă de  mediile judeteana, 

regionala si nationala. Acest procent reprezinta plusul/minusul populatiei 

cu vârsta de peste 60 de ani - care este de 21,65 % din populatia totala a 

teritoriului. Populatia tânara este similara cu media judeteana si cu un 

procent mai scazut decât la nivel regional si national.Evolutia populatiei, 
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din perspectiva grupelor de vârsta între 2002 - 2010, pe baza datelor 

oficiale, arata o scadere a populatiei tinere în procente de la 25,83 % în 2002 

la 23,64 % în 2010, încadrându-se în tendintele nationale si europene. 

Scaderea populatiei tinere, generata de scaderea natalitatii, este agravata de 

scaderea populatiei de vârsta activa (20-60 de ani) cu cca. 14,82 % procente, 

si de cresterea cu 2,98 % a populatiei cu vârste de peste 60 ani  

 

.  

Populaţia pe categorii de vârstă 

Populaţie An de 

ref 2002 

Soldul 

migrării 

Soldul 

natural 

Sub 20 

ani 

2002 

Peste 

60 ani 

2002 

Populaţia 

activă 

Şomaj 

47,290 47,290 -763 -269 12,215 10,242 37,048 1,945 

%  -1,62 -0,56 25,83 21,65 78,34 5,24 

 

Din punct de vedere al etniilor care conlocuiesc la nivelul teritoriului, se 

constata o populatie majoritar româna, si existenta comunitatilor de etnici 

romi. Dintr-un total de 47.290 de  locuitori la nivelul întregului teritoriu în 
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2002, populaţia de etnie romă reprezintă un procent de 2,95 % respectiv un 

număr de 1398 de locuitori.  

Localitatile din teritoriu, care la nivelul anului 2002 aveau în componenta 

comunitati semnificative de romi, sunt : Davideşti şi Hârtieşti.   

Pe baza studiilor recente privind etnia roma, este posibil ca numarul 

persoanelor care se recunosc ca fiind de etnie roma sa fie mai ridicat, 

cunoscuta fiind reticenta etnicilor romi de a se declara ca atare în perioada 

realizarii recensamântului. 

Din discutiile care au avut loc pe marginea unui studiu la nivelul judetului, 

cu participarea liderilor romi, reiese ca numarul estimat prin aceasta 

cercetare este de fapt, chiar mai mic decât la recensămintele realizate 

anterior. 

Coroborând informatiile regasite si în alte cercetari sociologice care au stat 

la baza generarii de programe specifice comunitatilor de romi, se poate 

estima ca numarul real al locuitorilor de etnie roma este mai mare cu 50 

pâna la 100 %. 

Locuitorii de alte etnii sunt mentionati, la recensaminte, în numar 

nesemnificativ la nivelul teritoriului. 

Somajul la nivelul teritoriului: 

În urma analizei datelor puse la dispozitie de catre Agentia Judeteana 

pentru Ocuparea Fortei de Munca a judetului Arges, începând cu anul 2002 

(AJOFM colectând astfel de date doar începând cu acest an) se observa ca 

teritoriul a traversat, între 2002-2010, o perioada în care, numarul somerilor 

s-a redus, urmata pentru anul 2009 de o crestere semnificativa - pâna 

aproape de nivelul înregistrat în 2002. 

Numar someri înregistrati : 

În 2010, an de criza economica deosebita la nivel european si mondial, este 

înregistrat astfel, la nivelul teritoriului, un numar 1,651 de someri. 

La nivelul judetului, al regiunii si national, numarul total al somerilor 

înregistrati urmeaza o dinamica similara, de scadere pentru 2002 si de 

crestere începând cu 2009. 
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Comparând datele disponibile la Agentia Nationala de Ocupare a Fortei de 

Munca si a Directiei Judetene de Statistica ale judetelor Arges si 

Dâmboviţa, în cifre, teritoriul Drumul Carelor a avut înregistrat la nivelul 

anului 2002, o creştere a numarului de someri, comparativ cu tendinta de 

crestere a somajului, identificata la celelalte niveluri. 

Ponderea persoanelor de gen feminin în totalul persoanelor înregistrate ca 

someri a crescut constant în ultimii ani, numarul acestora este mai mare în 

2010 decît în 2002, explicabil prin cresterea numarului total de someri. 

Pentru anul 2010, comparând numarul somerilor femei la nivelul 

teritoriului cu datele privind numarul total al acestora la nivel judetean, 

regional si national, teritoriul înregistreaza un procent ridicat de femei 

somer, de 34% .  

 

III. 1.4. Patrimoniu de mediu 
 

În cadrul ţării, teritoriul Drumul Carelor este situat la jumătatea central-

nordică a României, în Piemontul Getic, la limita dintre subdiviziunile 

acestuia – Piemontul Cândeşti la est şi Piemontul (Gruiurile) Argeşului la 

vest – limită marcată de Culoarul Văii Argeşelului. Din punct de vedere al 

peisajului geografic relieful teritoriului Drumul Carelor aparţine 

Piemontului Cândeşti, respectiv Dealurilor Argeşului, iar poziţionarea sa 

în plină zonă forestieră (formată aproape exclusiv din păduri de foioase), 

face ca acesta să se remarce prin varietatea şi bogăţia florei şi faunei, a 

vegetaţiei, a resurselor naturale şi printr-un bazin hidrografic bogat. 

 

Hidrografie 

Teritoriul Drumul Carelor are un bazin hidrografic constituit din patru 

râuri, numeroase pâraie, precum şi lacuri naturale şi artificiale. Aflându-se 

într-o zonă de deal şi luncă, bazinul hidrografic din teritoriu contribuie la 

calitatea solurilor şi a culturilor. 
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Râul Argeşel – îşi are izvorul în Munţii Iezer – Păpuşa, străbate de la 

nord la sud următoarele localităţi din teritoriu: Boteni, Hârtieşti, Vultureşti, 

Davideşti şi se varsă în Râul Târgului în apropierea oraşului Mioveni. 

Râul Târgului - îşi are izvorul în Munţii Iezer – Păpuşa, străbate de la 

nord la sud comuna Stâlpeni şi se varsă în Râul Doamnei  în apropiere de 

Colibaşi. 

Râul Cârcinov – este un afluent pe stânga al Râului Argeş şi are 

punctul de vărsare în dreptul localităţii Topoloveni. Străbate următoarele 

localităţi din teritoriu: Beleţi – Negreşti, Boţeşti, Priboieni şi Topoloveni. 

Râul Argeş -  izvorăşte din Munţii Făgăraş şi are o direcție de curgere 

nord - sud, drenând mai întâi pantele sudice ale Munților Făgăraș, străbate 

apoi Muscelele Argeșului și Dealurile Argeșului, iar după ce separă 

Piemontul Cotmeana (în V) de Piemontul Cândești (în E), intră în câmpie. 

Străbate în partea de sud a acesteia comuna Leordeni. 

La aceste râuri se mai adaugă alte cursuri de apă constând în pâraie, 

lacuri, benturi: 

Pâraiele Mâzgana (pe stânga) şi Huluba (pe dreapta) sunt principalii 

afluenţi ai râului Argeşel, şi străbat comuna Vultureşti. 

În timp ce râul Argeşel are un curs permanent, cea mai mare parte a 

reţelei hidrografice are un caracter semipermanent şi temporar, unele 

dintre aceste artere hidrografice (pâraie) rareori ajung să aducă apă râului 

Argeşel, de obicei dispărând în cadrul conurilor de dejecţie. Astfel de 

afluenţi ai Argeşelului sunt: 

 Valea Bolatului, Valea lui Negrilă, Valea Şchioapei, Valea Grecilor, 

Valea Cărbulelui, Valea lui Ion, Valea Iuzii, Valea Ulmencii, Valea 

Brusturetului,Valea Aninişului – comuna Boteni;  

Valea Bradului, Valea Vacii, Valea Păducelului, Valea Marineştilor, 

Valea Mitului, Valea Bisericii, Valea lui Cireş, Valea Fântânii, Valea lui 

Topor – comuna Hârtieşti; 
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 Valea Caselor, Mâzgana, Ţuica, Huiasa, Valea Jipcului, Valea 

Carului, Ilalea, Valea Muierii, Valea Oprii, Valea Baicului, Valea 

Turiceştilor, Albina şi Huluba – comuna Vultureşti; 

Albina, Valea lui Faur, Valea Budii, Valea Primăriei, Valea Povernii, 

Valea Podului, Valea Gheolhanoii, Valea lui Mărăcine – comuna Davideşti. 

Pârâul Valea Mânăstirii străbate pe direcţia nord – sud satul Piţigaia 

din comuna Stâlpeni.Terasele comunei sunt întretăiate,pe direcţia est – vest 

de văi torenţiale intermitente cum sunt: Valea Barzii, Valea Tiţii, Valea 

Ogrezelii, Valea Cămianului, Valea Lupului, Valea Tânjală . 

Bazinul Cârcinovului adună afluenţi ca : Lia, Valea Purcarului, Lenţea, 

Valea Rădăcinii, Rădăcioara, Brezaia – comuna Vultureşti;Valea Nenii, 

Valea Spartă, Valea Strâmtă, Valea Sămăilă, Valea Mare (cu afluenţii săi 

Valea  Gorganului şi Valea Gruiului) – comuna Priboieni;Cârcinovel, 

Lenţea – comuna Beleţi – Negreşti. 

Pârâul Glîmboc străbate comuna Bogaţi. 

Pâraiele Budişteanca şi Răstoaca ambele pe teritoriul comunei 

Leordeni sunt afluenţi de pe partea stângă ai Râului Argeş. La confluenţa 

acestora se formează iazuri şi heleşteie ducand la dezvoltarea pisciculturii. 

Pârâul Potop, cu afluenţii săi Strâmbu şi Butoiu se află pe teritoriul 

cumunei Hulubeşti. 

Lacul Cureasca lac natural, aflat la limitele administrative ale 

comunelor Hârtieşti şi Vultureşti. 

Lacurile Motârlan, Lacul fără Fund şi Curmătura din comuna 

Priboieni. 
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Relief, resurse naturale 

În teritoriul Drumul Carelor predomină forma de relief deluroasă 

(zona Muscelelor), cu suprafeţe importante de pădure (în special în 

Hârtieşti, Vultureşti, Beleţi-Negreşti şi Bogaţi). Teritoriul Drumul Carelor 

reprezintă o zona bogată din punct de vedere al resurselor naturale 

deţinute: 

- roci sedimentare - nisip, pietriş, argilă, cărbune, depozite de 

ghips; 

-  lemn; 

-  izvoare naturale, ape minerale sulfuroase. 
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Există numeroase zăcăminte energetice cum ar fi: 

- petrol şi gaze naturale,  

- cărbune; 

- zăcăminte de hidrocarburi. 

Flora şi fauna 

Teritoriul Drumul Carelor se remarcă prin diversitatea florei şi 

faunei, astfel pe cuprinsul său găsim pe dealuri fâşii mari de pădure în care 

predomină fagul, stejarul, iar  pe platforme sunt livezi de pomi fructiferi în 

care predomină prunul şi mărul.  

Referitor la faună, speciile de animale sunt reprezentate bogat pe teritoriul 

Drumul Carelor. Sunt întâlnite animale carnivore, de asmenea, sunt 

întâlnite şi numeroase păsări cântătoare, păsări răpitoare şi o variate de  

specii de insecte. 

Din datele menționate se pot trage următoarele concluzii în ceea ce privește 

patrimoniul de mediu al teritoriului Drumul Carelor: 

› zona dealurilor subcarpatice străbătute de văi largi oferă condiţii 

favorabile în special pomiculturii, dar şi culturii cerealelor (soluri 

argiluviale : brune, brune acide, brune roşcate); 

› păşunile şi fâneţele naturale – suport pentru creşterea animalelor; 

›resursele de cărbuni inferiori (lighnit), ghips, gresii, piatră de carieră, 

o mare varietate de argile – favorizarea activităţilor de exploatare; 

› în albia râurilor se găsesc din abundenţă roci sedimentare specifice 

Platformei Cândeştilor : pietrişuri, nisipuri – suport pentru construcţii; 

› zăcăminte de petrol şi gaze de sondă - activităţi de exploatare; 

› mari suprafeţe cu vegetaţie forestieră care favorizează dezvoltarea 

activităţilor de exploatare; 

› bogată reţea hidrografică 

 Date privind zonele Natura 2000 existente sau propuse pentru 

rețeaua Natura 2000: 
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Localitate Sit Natura 

2000 

Suprafața 

ha 

Caracteristici  principale (Clasificarea 

directivelor privind Habitate, Păsări, 

Habitate și Păsări 

Boteni - - - 

Hârtiești Muscelele 

Argeșului 

ROSCI 

0326 

10.015 

 

 

 

 

 

13% 

Situl Muscelele Argeșului, este alcăruit 

din trei trupuri, care înglobează în 

principal pădure, toate aparținând din 

punct de vedere geomorfologic 

podișurilor piemontane argeșene 

(Gruiurile Argeșului) din estul 

Podișului Getic. Administrativ se află 

în raza Ocoalelor Silvice Aninoasa, 

Domnești și Mihăești/ 

Vulturești  18%  

Davidești  5%  

Boțești - - - 

Beleți-

Negrești 

- - - 

Priboieni - - - 

Bogați - - - 

Topoloveni Lacurile de 

acumulare 

de pe 

Argeș - 

ROSPA 

0062 

< 1% Situat pe râul Argeș, Sit Natura 2000 

ROSPA 0062, propus în baza Directivei 

Europene Păsări, 79/409 EEC din 

02.04.1979 și declarat prin Hotărârea de 

Guvern nr. 1284/2007 privind 

instituirea regimului de arie naturală 

protejată şi încadrarea ca arie de 

protecţie specială avifaunistică, parte 

integrantă a reţelei ecologice europene 

Natura 2000 în Romania. 

Leordeni - - - 

Sursa: Agenția Regională pentru Protecția Mediului Pitești  
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UAT incluse în Zona Montană Defavorizată 

- comuna Boteni 

UAT incluse în Zona Defavorizată de condiții naturale Specifice 

- comuna Beleți – Negești 

- comuna Bogați 

- comuna Priboieni 

Zone HNV – UAT eligibile în cadrul Pachetului 1 Pajiști cu Înaltă 

Valoare Naturală și Pachetul 2 Practici agricole tradiționale 

- comuna Bogați 

- comuna Boțești 

- comuna Davidești 

- comuna Hârtiești 

- comuna Priboieni 

- comuna Vulturești 

- comuna Beleți – Negești (Zgripcești) 

- comuna Hulubeşti ( Dâmboviţa) 
 

 

III. 1.5. Patrimoniu arhitectural şi cultural 
 

Patrimoniul architectural 

 Întrucât teritoriul Drumul Carelor 

este poziţionat într-o zonă geografică 

acoperită, încă, pe o suprafaţă destul de 

mare, de păduri cu arbori de diferite 

esenţe, arhitectura populară a avut la 

baza lemnul. 

Caracteristic teritoriului, din punct de 

vedere architectural, sunt satele 

tradiţionale specifice Munteniei. Satele 

sunt fie de mici dimensiuni, de tip 

adunat, înghesuite, care par să se fi 
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dezvoltat, în timp, de-alungul unor cărări întortocheate, fie liniare, 

răsfirate, dezvoltate bilateral de-a lungul văilor râurilor, drumurilor 

naţionale, judeţene principale.În decursul vremii aici s-a dezvoltat o 

arhitectura populară de mare expresivitate, a cărei trasătură definitorie este 

ridicarea construcţiilor pe socluri înalte de piatră, ce includ şi scara de acces 

la nivelul de locuire. Înălţate pe un soclu din piatră, care adăposteşte 

pivniţa şi coteţele de păsări, casele sunt construite din barne din lemn de 

stejar cioplite şi tencuite. Acest tip de locuinţă s-a dezvoltat datorită 

ocupaţiei de bază, pomicultura, locuitorii având nevoie de încăperi 

potrivite pentru păstrarea recoltei. De dimensiuni foarte variate, aceste 

gospodării constau dintr-o casă de locuit şi  construcţii anexă, necesare 

ilustrării modului de viaţa tradiţional: grajdul şi fânarul, "povarna" unde se 

distila ţuica, bucătăria de vară şi coteţele.  

În întregul teritoriu se regăsesc,în mare majoritate,case ridicate pe două 

nivele, care cuprind în planul catului superior, o tindă mediana cu vatra 

liberă şi horn, precum şi două încăperi - camera de locuit şi cea rezervată 

oaspeţilor – încălzite, în cele mai multe cazuri, cu sobe de cărămidă. La 

faţadă se află prispa cu stâlpii de lemn fasonaţi simplu şi legaţi între ei cu 

arcade de paiantă; balustrada face corp comun cu zidăria masivă a soclului 

înalt, în interiorul căruia este amenajat beciul. Se creează astfel un contrast 

între parterul robust, masiv şi formele deschise ale faţadei etajului, ritmate 

de succesiunea stâlpilor. Scara de acces la nivelul locuinţei este ascunsă 

vederii, fiind încorporată în soclul înalt. Acoperişurile, în patru ape, aveau 

învelitoarea executată din rânduri de şiţa măruntă sau şindrilă, suprapuse, 

ceea ce crează un remarcabil efect decorativ.  

Pe teritoriul Drumul Carelor există încă case tradiţionale cu prispă şi gîrlici, 

învelite cu şindrilă, însă starea acestora este precară. 

Nota dominantă a organizării interiorului casei tradiţionale este dată de 

numeroasele ţesături din lână şi bumbac: ţoluri albe şi miţoase cu fire lungi, 

macate şi căpătâie aşternute pe pat, scoarţe cu alesături geometrice bogat 

colorate, prosoape mari şi mici cu decor în vergi. O piesă specifică 
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interiorului este "zavastra", covor lung din lână, decorat cu motive 

geometrice mari, ce îmbracă pereţii camerei "curate" de jur împrejur. 

Costumul popular se remarcă prin somptuozitatea pieselor împodobite cu 

alesături şi cusături geometrice, folosind pe lângă firul de "arnici" (bumbac) 

roşu şi negru, firul metalic, de aur sau argint. Portul bărbătesc se aseamănă 

cu cel al geto-dacilor şi este alcătuit din cioareci strâmţi din dimie albă şi 

cămaşă cu poale şi chimir. 

Patrimoniul cultural 

Peisajul cultural cu specificul său regional reprezintă un potenţial 

important pentru dezvoltarea spaţiului rural. Pe de o parte, un peisaj 

cultural caracteristic, evoluat în timp, peste secole, marchează oamenii care 

îi aparţin, inclusiv relaţia lor emoţională cu peisajul înconjurător, pe care îl 

percep de obicei ca și locul unde se simt „acasă”. Însă totodată, peisajul 

cultural este şi spaţiul unei experienţe vizuale și culturale pentru cei care îl 

vizitează. Prima impresie, fixată în memorie, despre un peisaj cultural 

specific și locuitorii săi, decide în multe cazuri, conștient sau inconștient, 

dacă un turist va reveni într-o regiune anume. Impresiile pe care călătorul 

le culege și le va lua cu sine sunt legate de obicei de „trăirile“ asociate unui 

peisaj cultural.  

Elementele tradiţionale 

Elementele tradiţionale ale peisajului cultural al teritoriului sunt pășunile și 

fâneţele caracteristice, pădurile de foioase (fag, stejar), izlazurile presărate 

cu stejari și livezile de pe terase, de la marginea și din afara satelor. Apoi, 

teritoriul este marcat, pe lângă numeroasele biserici, de legături rutiere 

(drumuri și poteci) istorice, care urmează fie cursul apelor, fie traversează 

coamele dealurilor. Aceste drumuri arareori ating localităţi, însă sunt 

vechile căi de legătură din regiune, uscate și de obicei în stare bună, 

datorată poziţiei lor la cote mai înalte. 

Pomicultura, creşterea amimalelor (bovine, ovine), apicultura, lucrul 

la pădure şi practicarea diverselor meştesuguri au constituit ocupaţiile 

specifice ale locuitorilor de aici. Viaţa culturală este concentrată în jurul 
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şcolilor, bisericilor şi căminelor culturale, dar, din păcate, interesul pentru 

păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor populare a scăzut în ultimii ani.  

Se păstrează, în special, tradiţiile de Crăciun (colindatul, pluguşorul, florile 

dalbe, capra) şi cele de Paşte, cele prilejuite de desfăşurarea anumitor 

evenimente semnificative din viaţă (nuntă, botez), anumite dansuri 

populare specifice. 

Strategia Naţională pentru Patrimoniul Cultural defineşte patrimoniul ca „ 

un factor important pentru păstrarea identităţii valorilor culturale şi naţionale, de 

dezvoltare durabilă, coeziune şi incluziune socială “. Patrimoniul cultural se 

împarte în patrimoniu imobil reprezentat de patrimoniul construit 

(monumente arheologice şi arhitecturale), patrimoniul cultural mobil 

(muzee, arhive şi colecţii) şi patrimoniul imaterial (toate aspectele culturale 

diferite ale vieţii moştenite din trecut, care definesc modul de viaţă al 

diferitelor societăţi). 

Potrivit Legii nr. 422/2001, republicata privind protejarea monumentelor 

istorice, cu modificările şi completările ulterioare, monumentele istorice 

sunt: monumentele, ansamblurile şi siturile istorice, clasate în două grupe: 

- grupa A : monumente istorice de valoare naţională şi universală; 

- grupa B: monumente reprezentative pentru patrimoniul cultural local. 

La nivelul teritoriului Drumul Carelor se regăsesc 63 de monumente 

istorice, dintre care 15 sunt de categoria A şi 48 de monumente sunt de 

categoria B. 

Prezentăm extras din Lista monumentelor istorice pentru teritoriul Drumul 

Carelor, conform Ordinului Ministerului Culturii şi Patrimoniului Cultural 

nr. 2361/2010 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. 
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Lista monumentelor istorice din teritoriul Drumul Carelor 

 
Nr. 

crt. 

Cod LMI 2010 Denumire Localitate Adresă Datare 

1. AG-IV-m-A-13884 Crucea lui Piroi sat Beleţi; 

comuna  

Beleţi-Negreşti 

În centrul 

satului, 

vis a vis de 

fosta 

cooperativă 

1720 

2. AG-IV-m-A-13978 Cruce de piatră sat Negreşti; 

comuna  

Beleţi -Negreşti 

- 1707 

3. AG-II-m-B-13732 

 

Biserica 

"Cuvioasa 

Paraschiva. 

 

catun Mărceşti 

sat Bogati, 

comuna Bogaţi 

 

55 

 

1862 

4. AG-IV-m-A-13890 

 

 

Cruce de piatră sat Boteni; 

comuna Boteni 

Pe Valea 

Hobăii, la cca. 4 

km de 

sat 

1656 

5. AG-II-m-B-13489 

 

Casa Gheorghe 

(Ghică) 

Duţescu 

sat Boteni ; 

comuna Boteni 

 

333 

 

înc. sec. 

XX 

6. AG-II-a-B-13601 

 

Ansamblul 

conacului 

Perieţeanu 

sat Conţeşti; 

comuna 

Davideşti 

376 1869, ref. 

1939 

7. AG-II-a-B-13601.01 

 

Conac sat Conţeşti; 

comuna 

Davideşti 

376 1869, ref. 

1939 

8. AG-II-a-B-13601.02 

 

Anexe sat Conţeşti; 

comuna 

Davideşti 

376 1869, ref. 

1939 

9. AG-II-a-B-13601.03 

 

Zid de incintă sat Conţeşti; 

comuna 

Davideşti 

376 1869, ref. 

1939 

10. AG-II-m-B-13666 Casa cu sat Davideşti; 98 înc. sec. 
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 prăvălie Mircea 

Victor 

comuna 

Davideşti 

XX 

11. AG-II-m-B-13665 

 

Casa Ion Matei 

 

sat Davideşti; 

comuna 

Davideşti 

100 înc. sec. 

XX 

12. AG-II-m-B-13664 

 

 

Biserica 

"Înălţarea 

Maicii 

Domnului. 

sat Davideşti; 

comuna 

Davideşti 

255 , în cimitir 

 

1794 

13. AG-II-m-B-13853 

 

Biserica de 

lemn 

"Adormirea 

Maicii 

Domnului. 

 

sat Voroveni; 

comuna 

Davideşti 

189 

 

1846 

 

14. AG-II-m-B-13703 Biserica „Sf. 

Nicolae” 

sat Hârtieşti; 

comuna 

Hârtieşti 

- 1833 

15. AG-II-m-B-13724 Biserica „Sf. 

Ioan 

Botezătorul” 

Sat Lucieni; 

comuna 

Hârtieşti 

- 1852 

16. AG-II-m-B-13726 Ansamblul 

conacului Jean 

Vlădescu 

Sat Lucieni; 

comuna 

Hârtieşti 

20 1926 

17. AG-II-m-B-13726.01 Conac Sat Lucieni; 

comuna 

Hârtieşti 

20 1926 

18. AG-II-m-B-13726.02 Parc Sat Lucieni; 

comuna 

Hârtieşti 

20 1926 

19. AG-II-m-B-13726.03 Anexe Sat Lucieni; 

comuna 

Hârtieşti 

 

20 1926 

20. AG-II-m-B-13726.04 Incintă Sat Lucieni; 

comuna 

20 1926 
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Hârtieşti 

21. AG-II-m-B-13725 Ansamblul 

conacului C.A. 

Vlădescu 

Sat Lucieni; 

comuna 

Hârtieşti 

32 1936 

22. AG-II-m-B-13725.01 Conac Sat Lucieni; 

comuna 

Hârtieşti 

32 1936 

23. AG-II-m-B-13725.02 Parc Sat Lucieni; 

comuna 

Hârtieşti 

32 1936 

24. AG-II-m-B-13725.03 Împrejmuire cu 

poartă 

Sat Lucieni; 

comuna 

Hârtieşti 

 

32 1936 

25. AG-II-m-B-13499 

 

Biserica 

"Adormirea 

Maicii 

Domnului 

sat Budişteni; 

comuna 

Leordeni 

33 1837 

 

26. AG-II-m-A-13597 

 

Biserica 

"Cuvioasa 

Paraschiva. 

sat Ciulniţa; 

comuna 

Leordeni 

43 

 

1750 

 

 

27. AG-II-m-A-13693 

 

Biserica de 

lemn "Naşterea 

Domnului. - 

Călugăriţa 

sat Glâmbocata 

Deal; 

comuna 

Leordeni 

198 

 

1781 

 

28. AG-II-m-B-13718 

 

Biserica "Sf. 

Mucenici 

Gheorghe şi 

Ecaterina. 

sat Leordeni; 

comuna 

Leordeni 

 

595 

 

1864 

 

29. AG-II-a-B-13719 Ansamblul 

conacului 

Gussi – 

Lavovary 

sat Leordeni; 

comuna 

Leordeni 

Calea Bucureşti 

627 

sec. XVII 

- XIX 

30. AG-II-m-B-13719.01 

 

Conac 

 

sat Leordeni; 

comuna 

Leordeni 

Calea Bucureşti 

627 

sec. 

XVIII - 

XIX 
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31. AG-II-m-B-13719.02 

 

Parc 

 

sat Leordeni; 

comuna 

Leordeni 

Calea Bucureşti 

627 

sec. XIX 

 

32. AG-II-m-B-13719.03 

 

Anexe 

 

sat Leordeni; 

comuna 

Leordeni 

Calea Bucureşti 

627 

sec. XIX 

 

33. AG-II-m-B-13719.04 

 

Zid de incintă 

 

sat Leordeni; 

comuna 

Leordeni 

Calea Bucureşti 

627 

sec. XVII 

- XIX 

34. AG-IV-m-B-13936 

 

Casa Dinu 

Lipatti 

 

sat Ciolceşti; 

comuna 

Leordeni 

24 

 

1938-1942 

 

35. AG-IV-m-A-13956 

 

Cruce de piatră 

 

sat Glâmbocata 

Deal; 

comuna 

Leordeni 

 

Lângă Km 87 şi 

casa de la 

nr.204, spre 

biserica de 

lemn 

1746 

 

36. AG-IV-m-A-13969 

 

Cruce de piatră 

 

sat Leordeni; 

comuna 

Leordeni 

În cimitir (nr. 

595) 

 

1722 

 

37. AG-II-m-B-13723 

 

Biserica 

"Naşterea 

Maicii 

Domnului. 

sat Livezeni; 

comuna 

Stâlpeni 

410 

 

1894 - 

1896 

 

38. AG-II-m-B-13770 

 

Biserica "Sf. 

Gheorghe. 

 

sat Rădeşti; 

comuna 

Stâlpeni 

347 

 

1774 

 

39. AG-II-m-B-13796 

 

Casa Vasile 

Niculescu 

 

sat Stâlpeni; 

comuna 

Stâlpeni 

37 

 

1920 

 

40. AG-II-m-B-13795 

 

Casa Marin 

Diaconescu 

 

sat Stâlpeni; 

comuna 

Stâlpeni 

 

358 , strămutată 

la Muzeul 

Viticulturii şi 

Pomiculturii 

Goleşti 

1888 
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41. AG-II-m-B-13819 

 

Hotel, azi Sediu 

Consum Coop 

 

oraş 

Topoloveni 

 

Calea Bucureşti 

82 

1936 

 

42. AG-II-a-B-13817 

 

Ansamblul 

Liceului 

industrial „Ion 

Mihalache” 

oraş 

Topoloveni 

 

 

Calea Bucureşti 

131 

1933 

43. AG-II-m-B-13817.01 

 

Liceu 

 

oraş 

Topoloveni 

Calea Bucureşti 

131 

1933 

44. AG-II-m-B-13817.02 

 

Internat 

 

oraş 

Topoloveni 

 

Calea Bucureşti 

131 

1940 

45. AG-II-m-B-13820 

 

Casa Ivănescu 

 

oraş 

Topoloveni 

 

Calea Bucureşti 

207 

 

46. AG-II-m-B-13816 

 

Cămin cultural 

 

oraş 

Topoloveni 

 

Str. Ion 

Mihalache 1 

1936 

47. AG-II-a-A-13814 

 

Fostul schit 

"Din Vii" 

 

oraş 

Topoloveni 

 

Str. Izvorului 

17 Cartier 

Goleştii 

Badii 

1745, ref. 

înc. sec. 

XX 

 

48. AG-II-m-A-13814.01 

 

Biserica 

"Adormirea 

Maicii 

Domnului. 

 

oraş 

Topoloveni 

 

Str. Izvorului 

17 Cartier 

Goleştii 

Badii 

1745 

 

49. AG-II-m-A-13814.02 

 

Fosta şcoală 

agricolă 

 

oraş 

Topoloveni 

 

Str. Izvorului 

17 Cartier 

Goleştii 

Badii 

înc. sec. 

XX 

 

50. AG-II-m-A-13814.03 

 

Incintă 

 

oraş 

Topoloveni 

 

Str. Izvorului 

17 Cartier 

Goleştii 

1745, ref. 

înc. sec. 

XX 
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Badii  

51. AG-II-a-B-13818 

 

Hala de carne şi 

peşte, azi 

restaurant 

"Popasul 

Radului" 

oraş 

Topoloveni 

 

Str. Maximilian 

Popovici 2 

 

cca. 1935 

 

52. AG-II-m-A-13815 

 

Biserica Sf. 

Arhangheli 

Mihail şi Gavril 

oraş 

Topoloveni 

 

Str. Mihai 

Mihail, Slt. 53 

cartier Inuri 

1706 

 

53. AG-IV-m-A-14015 

 

Cruce de piatră 

"La troiţă" 

 

oraş 

Topoloveni 

 

Cartier 

Ţigăneşti lângă 

Km 5 

1647 

 

54. AG-IV-m-A-14013 

 

Cruce de piatră 

 

oraş 

Topoloveni 

 

Calea Bucureşti 

în curtea 

bisericii  noi 

(nr. 227) 

1662 

 

55. AG-IV-m-A-14014 

 

Cruce de piatră 

 

oraş 

Topoloveni 

 

Calea Bucureşti 

, în curtea 

bisericii noi (nr. 

227) 

1712 

 

56. AG-II-m-B-13856 

 

Casa Maziloiu 

 

sat Vultureşti; 

comuna 

Vultureşti 

În fostul cătun 

Mâzgana 

1880 

 

57. AG-II-m-B-13857 

 

Casa Moise 

Popescu 

 

sat Vultureşti; 

comuna 

Vultureşti 

223 , pe partea 

stângă a DN 73 

D  spre Piteşti 

înc. sec. 

XX 

 

58. AG-II-m-B-13855 

 

Casa Ştefan 

Bunescu 

 

sat Vultureşti; 

comuna 

Vultureşti 

Uliţa Valea 

Baicului 64 

 

sf. sec. 

XIX 

 

59. DB-II-m-B-17396 

 

Biserica 

"Schimbarea la 

Faţă. 

sat Butoiu de 

Jos; comuna 

Hulubeşti 

 1853 
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60. DB-II-m-B-17398 

 

Ruinele 

Mănăstirii 

Butoiu - Potoc 

 

sat Butoiu de 

Jos; comuna 

Hulubeşti  

"La schit", în 

vatra satului, 

 

sec. XV, 

reclădită 

1648-1649 

1850-1853 

61. DB-II-m-B-17397 

 

Biserica 

"Adormirea 

Maicii 

Domnului. 

sat Butoiu de 

Jos; comuna 

Hulubeşti  

 1855 

 

62. DB-II-m-B-17534 

 

Biserica 

"Adormirea 

Maicii 

Domnului., "Sf. 

Nicolae. 

sat Hulubeşti; 

comuna 

Hulubeşti  

 1863 - 

1865 

 

63. DB-II-m-B-20229 

 

Biserica "Sf. 

Voievozi. (Sf. 

Arhangheli 

Mihail şi 

Gavril) 

sat Măgura; 

comuna 

Hulubeşti  

 1899 

 

 

 

Distribuţia monumentelor pe localităţi este ilustrată în tabelul de mai jos: 

 

Localitate Judeţ Nr. monumente Total 

  Categoria A Categoria B  

Beleţi-Negreşti Argeş 2 - 2 

Bogaţi Argeş - 1 1 

Boteni Argeş 1 1 2 

Boţeşti Argeş - - - 

Davideşti Argeş - 8 8 

Hârtieşti Argeş - 11 11 

Leordeni Argeş 4 8 12 

Priboieni Argeş - - - 

Stâlpeni Argeş - 4 4 
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Sursa : Lista monumentelor istorice, http://www.cultura.ro/page/17 

 

 

 

Pentru o mai clară apreciere a stării de conservare a monumentelor istorice 

existente pe teritoriul Drumul Carelor, cât şi în vederea stabilirii 

priorităţilor de punere în valoare a patrimoniului existent, prezentăm, în 

continuare, graficul privind concentrarea 

monumentelor istorice, conform celor 10 zone 

stabilite la nivelul judeţului Argeş.  

Astfel, după cum se poate observa în harta 

alăturată, teritoriul Drumul Carelor, este 

împărţit în două zonă: 

Zona 1: Stefăneşti, Călineşti, Topoloveni, 

Leordeni, Bogaţi, Priboieni, Beleţi-Negreşti, 

Dobreşti, Boteşti; 

Zona 2: Mioveni, Titeşti, Davideşti, 

Stâlpeni, Vultureşti, Mihăeşti, Hârtieşti, 

Poenarii de Muscel, Boteni, Cetăţeni, Mioarele, 

Câmpulung, Stoeneşti, Valea Mare Pravăţ, 

Dragoslavele, Dâmbovicioara; 

Astfel, putem aprecia ca Zona 2 este zona cu 

cea mai mare densitate de monumente istorice, 

reprezentand un procent de 29% din totalul 

monumentelor de pe teritoriul Judeţului 

Argeş, urmată de Zona 8, cu un procent de 14%, Zonele 1 şi 10 cumulează 

câte un procent de 11%, Zonele 7 şi 3 prezintă, fiecare, un procent de 9%, 

Topoloveni Argeş 8 7 15 

Vultureşti Argeş - 3 3 

Hulubeşti Dâmboviţa - 5 5 

Total  15 48 63 

http://www.cultura.ro/page/17
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Zonele 5 şi 9 prezintă, fiecare, procente de 6%. Zonele cu cea mai slaba 

concentrare de monumente istorice sunt 4 şi 6, cumuland 3%, respectiv 2%. 

 
Sursa :Studiu interdisciplinar pentru punerea în valoare a monumentelor istorice din patrimoniul 

cultural al judeţului Argeş, pag. 26 - 45 

 

 

Cea mai mare parte de monumente istorice existente în 

Zona 1, la nivelul teritoriului Drumul Carelor, se află 

concentrată în oraşul Topoloveni şi comuna Leordeni. 

Aşadar, localităţile care adună cele mai scăzute 

procentaje de monumente istorice sunt Bogaţi şi  

Beleţi-Negreşti, în localităţile Priboieni şi Boteşti 

neexistând niciun monument istoric. 

 

Localitatea cu cea mai mare 

concentrare de monumente istorice 

din Zona 2 pentru teritoriul Drumul Carelor este 

localitatea Hârtieşti cu un procent de 5%. Toate celelalte 

localităţi, prezintă o densitate de monumente care se 

poate reprezenta valoric în procentaje de sub 5%. 

Cu privire la regimul de proprietate al acestor 

monumente, majoritatea se află în proprietatea publică 

sau a structurilor bisericeşti. În ceea ce priveşte starea 

fizică a monumentelor, la nivelul teritoriului se prezintă 

similar, doar cu foarte mici diferenţe, astfel: 

 Zona 1  -  83% dintre monumente există, 2% există 

dar sunt abandonate, 10% există şi sunt fie restaurate 

sau în curs de consolidare, iar 5% nu există. 

 Zona 2  -  83% dintre monumente există, 2% există 

dar sunt abandonate, 13% există şi sunt fie restaurate sau în curs de 

consolidare, iar 2% nu există.  
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Sursa :Studiu interdisciplinar pentru punerea în valoare a monumentelor istorice din patrimoniul 

cultural al judeţului Argeş, pag. 26 - 45 

 

Această situaţie este confirmată şi de reprezentanţii din teritoriu care 

reclamă strarea deosebit de proastă în care se află unele dintre 

monumentele istorice menţionate,  

inclusiv faptul că unele dintre acestea au dispărut, fapt ce împiedică 

dezvoltarea turismului cultural şi valorificarea acestor resurse. 

Viaţa lociutorilor teritoriului Drumul Carelor se desfăşoară în strânsă 

interdependenţă cu mediul natural existent în acest areal geografic. 

Teritoriul  prezintă un caracter unitar, având o istorie și tradiţii comune. 

Primele dovezi ale prezenţei umane datează din jurul anului 1400 - 1500.  

Pe teritoriul satului Beleţi din comuna Beleţi - Negreşti au fost descoperite 

monede geto - dacice de tip Filip al II - lea.  

La Boteni, în patru puncte deosebite situate pe partea stângă a 

Argeşelului,pe două văi secundare, s-au descoperit întâmplător câteva 

toporaşe de piatră şlefuită din neoliticul târziu (1900-1700 î. Hr.), ceea ce ne 

îndeamnă să credem că mici cete răzleţe de oameni din epoca neolitică au 

vieţiut în aceste părţi, lucru de aşteptat din moment ce în apropiere de 

Boteni, la Cetăţeni, s-a descoperit o întreagă aşezare aparţinând acelei epoci 

Din epoca bronzului - perioada apariţiei metalurgiei aramei şi apoi a 

bronzului, se păstrează, de asemenea, mărturii pe teritoriul Drumul 

Carelor, astfel în comunele Beleţi-Negreşti, şi Davideşti, sat Conţeşti, au 

fost descoperite grupe de tumuli funerari. 

Pe teritoriul comunei Stâlpeni au fost descoperite monede bizantine din 

timpul lui Justinian. 

Sursa Monografie Argeş, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1980 

 

Prima atestare documentară a oraşului Topoloveni, unde se observă cea 

mai mare aglomerare de monumente, datează din anul 1421, document 

întocmit pe vremea voievodului Radu Prasnaglva, fiul lui Mircea cel 



                Gal Drumul Carelor                                                         

      Plan de dezvoltare locală 2012-2015 

 

Batran.  Localitatea Topoloveni s-a dezvoltat pe locul unei vechi aşezări 

rurale, o regiune naturala complexă, cu factori favorabili vieţii şi activităţii 

umane la întretăierea unor vechi rute comerciale şi căi de comunicaţie. 

Descoperirile efectuate în ultimele decenii dovedesc că această zonă a fost 

populată de oameni încă din primele perioade ale comunei primitive, 

Topoloveniul fiind situat la marginea principalului areal al paleoliticului 

inferior din România. Săpături arheologice au scos la iveală vestigii din 

epoca nouă a pietrei, îndeosebi topoare-ciocane perforate. 

În partea de nord-est a localităţii se află satul Inuri. În acest sat s-a zidit în 

1706 o Biserică în formă de corabie de către jupân Gheorghe de la Ianina, 

numit mai târziu Topoloveus sau Topoloveanu, fiind declarată monument 

istoric.  Satul Inuri a fost vechea vatră a Topolovenului. Şcoala s-a deschis 

în casa săteanului Nae Popescu, primul învăţător fiind Gheorghe Catanoiu 

care a funcţionat în 1934. El a introdus în planul de învăţământ lucrul 

manual ca formă de educaţie primită din familie. 

Cel mai vechi document care confirmă existenţa unui schit în dealul 

Topolovenilor datează din 24 octombrie 1736.Multe din monumentele din 

oraşul Topoloveni se datorează lui Ion Mihalache, învăţător, om politic, 

bun organizator şi conducător. 

                 Sursa: Boalcă, I. File din istoria oraşului Topoloveni. Editura 

Argeş-Press, Piteşti, 1996 

Case memoriale 

În Boteni, există Casa Memorială şi mormântul lui 

Petre Ţuţea - eseist, filozof, economist şi om politic, 

personalitate marcantă a culturii naţionale. 

Casa memorială Dinu Lipatti se află în satul Ciolceşti, 

comuna Leordeni, judeţul Argeş. Aici sunt expuse 

obiecte legate de viața și activitatea marelui pianist și 

compozitor român.În casa „Gussi” ce datează din 

secolele al XVIII-lea –al XIX-lea îşi are sediul primăria 

comunei Leordeni 
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Muzee 

Muzeul Satului Prof. Ion Chelcea, comuna Boteni 

Muzeul Orăşenesc Topoloveni deţine documente vechi care furnizează 

informaţii despre atestarea documentară a localităţii (1421), ceramică 

veche, fotografii. 

 

Comentarii privind patrimoniul arhitectural și cultural local: 

Activitatea agricolă practicată în gospodării mici, axată pe aprovizionarea 

descentralizată, a permis păstrarea până astăzi a unui peisaj cultural și 

natural variat, cu suprafeţe cultivate de mici dimensiuni, și a unor practici 

agricole de factură preponderent arhaică. În consecinţă, peisajul cultural al 

teritoriului Drumul Carelor este și astăzi un spaţiu care servește în primul 

rând satisfacerii traiului cotidian al locuitorilor săi. Acest spaţiu oferă deci 

șansa unei experienţe autentice, practicarea unei agriculturi descentralizate 

și peisajul cultural variat condiţionându-se reciproc. Pentru a garanta totuși 

o dezvoltare coordonată a peisajului cultural, se impune o inventariere cât 

mai detaliată a potenţialelor și componentelor peisajului cultural, evaluarea 

și apoi promovarea lor corespunzătoare funcţie de importanţa lor pentru 

peisajul natural, protecţia naturii și istoria culturală. 

              

Patrimoniul cultural imaterial 

Patrimoniul cultural imaterial cuprinde totalitatea practicilor, 

reprezentărilor şi formelor de exprimare ale culturii tradiţionale a unei 

comunităţi, împreună cu produsele materiale şi spaţiile culturale asociate 

acestora, pe care grupurile şi indivizii le recunosc ca făcând parte din 

moştenirea lor culturală, transmisă  din generaţie în generaţie şi recreată în 

permanenţă. 

Aşadar, dincolo de feluritele edificii şi bunuri materiale de patrimoniu, care 

se cer conservate şi ocrotite, comunitatea teritoriului Drumul Carelor mai 

are de apărat şi altceva: este vorba de întregul tezaur de tradiţii, obiceiuri, 
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meşteşuguri, producţii orale, mituri, modalităţi specifice de a practica o 

anumită îndeletnicire, în general – de realităţile culturale proprii specifice 

ariei sale geografice, dintre care multe cu caracter de unicitate.  

 

Meşteşugurile, obiceiurile şi tradiţiile locale 

 

Meşteşugurile 

Conform datelor culese, rezultă că teritoriul Drumul Carelor nu dezvoltă 

un caracter unitar pentru păstrarea şi dezvoltarea meşteşugurilor 

tradiţionale. Acolo unde există meşteri populari activi, care realizează 

produse de calitate şi demonstrează interes în transmiterea meşteşugului 

către genereţiile tinere, există premise bune pentru păstrarea şi dezvoltarea 

meşteşugului, inclusiv valorificarea 

economică a acestuia, însă, acolo unde 

meşteşugul se practică doar arareori şi doar 

de una, două persoane vârstnice există riscul 

ca acesta să se piardă.  

Pentru a determina o dezvoltare unitară a 

meşteşugurilor în peisajului cultural al 

teritoriului Drumul Carelor, se impune o mai 

activă promovare a meşteşugurilor tradiţionale pentru a facilita astfel 

trecerea de la agricultura de subzistenţă la ocuparea în activităţi non-

agricole în mediul rural şi atragerea locuitorilor astfel de ativităţi. 

Meşteşugurile tradiţionale reprezintă o oportunitate pentru dezvoltarea 

durabilă a regiunii, iar aceasta va putea fi valorificată prin acţiuni, um ar fi: 

- sprijinirea meşteşugarilor şi creatorilor populari în vederea 

recunoaşterii şi valorificării produselor lor; 

- relansarea meşteşugurilor tradiţionale din  teritoriu: 

- stabilirea unui cadru juridic şi organizatoric care să protejeze, 

să stimuleze şi să relanseze meşteşugurile tradiţionale; 
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- stimularea interesului pentru arta tradiţională si obiecte de 

artizanat autentice; 

- promovarea comunicării şi cooperării la nivel naţional şi 

internaţional pentru găsirea de soluţii viabile în ceea ce priveşte 

valorificarea obiectelor realizate manual; 

- încurajarea şi susţinerea schimburilor naţionale şi 

internaţionale de artă populară prin organizarea de târguri şi expoziţii cu 

produsele realizate de meşterii populari, 
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  La nivelul teritoriului, doar o parte din  localităţile cuprinse în teritoriu au identificat 

existenţa unui meşteşug în localitate şi anume: 
 

Meşteşug Localitatea Descrierea situaţiei existente 

 

Brodatul şi 

cusutul 

Sat Stâlpeni (comuna 

Stâlpeni) 

 

Meşteşugul de împodobire a materialelor textile, se mai 

practică doar de una, două persoane vârstnice şi există 

riscul de a se pierde definitiv 

Confecţionare 

de coşuri de 

niua, obiecte 

funcţionale şi 

decorative,  

Sat Zgripceşti  

(comuna Beleţi - 

Negreşti) 

Sat Vultureşti (comuna 

Vultureşti) 

Mic atelier de împletituri din răchită ce deserveşte 

populaţia din comună (Beleţi - Negreşti) - 1 meşter 

Persoanele de etnie romă de pe Valea Mâzgănii, comuna 

Vultureşti confecţioneză coşuri de nuiele, diverse obiete 

funcţionale (linguri, scaune, troane, etc.) pe care le 

folosesc pentru troc în shimbul produselor alimentare 

Dogăritul 

 

Sat Rădeşti (comuna 

Stâlpeni) 

Sat Zgripceşti  

(comuna Beleţi -

Negreşti) 

Oraşul Topoloveni 

Deserveşte clienţii din vecinătăţile comunei şi  îşi 

promoveaza marfa prin târguri şi piete - 2 meşteri 

 

 

 

Se confecţionează produse artizanale (butoiae, butoiaşe, 

ploşti şi vaze ) 

 

Fierăritul 

 

Sat Zgripceşti  

(comuna Beleţi - 

Mic atelier de fierarie (confecţionare potcoave,obiecte 

casnice) 
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Negreşti) 

 

Deserveşte populaţia din toate cele patru sate 

componente, inclusiv comunele învecinate  - 1 meşter 

Tâmplăritul 

 

 

Sat Hârtieşti (comuna 

Hârtieşti ) 

Sat Rădeşti (comuna 

Stâlpeni) 

Sat Vultureşti, sat 

Bârzeşti (comuna 

Vultureşti) 

Oraşul Topoloveni 

Există mici ateliere de tâmplărie care, la scară mică, 

deservesc clienţii de pe raza judeţului. Îşi  promoveaza 

marfa prin târguri şi pieţe – 5 meşteri. 

 Unii dintre ei execut lucrări de mobilier chiar şi la 

comanda -1 meşter 
 
 

Există meşteri populari care sculptează în lemn (icoane ) 

Ţesutul  

 

Sat Boţeşti şi Moşteni 

Greci (comuna Boţeşti) 

Sat Stâlpeni (comuna 

Stâlpeni) 

Ţigăneşti (oraş 

Topoloveni) 

Ţesăturile sunt, din păcate, din ce în ce mai puţin 

căutate. Acest meşteşug e practicat de femeile vârsnice – 

patru personae 

În cadrul Societăţii Cooperativei Meşteşugăreşti 

Muncitoarea se execută (la domiciliu) cusături 

tradiţionale: ii, feţe de masă, mileuri, produse solicitate 

pe piaţa internă. 

Sursa: Fişe de date ale localităţilor 
 
 
 

Obiceiurile şi tradiţiile locale 

Principalele obiceiuri şi tradiţii locale locale sunt sintetizate în tabelul de mai jos: 
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Obicei/tradiţie Localitatea Descrierea 

 

Colindatul Comunele: Beleţi – Negreşti, 

Bogaţi, Boteni, Boţeşti, 

Davideşti, Hârtieşti, 

Leordeni, Priboieni, 

Stâlpeni, Vultureşti 

Oraşul Topoloveni 

În noaptea de 23 spre 24 Decembrie, de la miezul nopţii 

şi până la revărsatul, uliţele satelor răsună de glasurile 

colindătorilor, care merg din casă în casă, colindătorii 

primind nuci, mere, covrigi, biscuiţi, colăcei. (fişă de 

date Vultureşti, Topoloveni) 

Obiceiuri specifice 

sărbătorilor de 

iarnă 

Pluguşorul 

 

 

 

 

 

Capra 

 

 

 

Cântatul fetelor/ 

Fetele/Florile Dalbe 

 

 

Comunele: Beleţi – Negreşti, 

Bogaţi, Boteni, Boţeşti, 

Davideşti, Hârtieşti, 

Leordeni, 

Priboieni,Stâlpeni,Vultureşti 

Oraşul Tpoloveni 

 

 

 

Pluguşorul - se colindă în seara de anul nou, vechi 

obicei precreştin urându-se belşug în casă şi un an nou 

bogat, colindătorii fiind răsplătiţi cu bani(fişă de date 

Boteni, Stâlpeni, Vultureşti) 

 

 

Capra - se colindă în seara de anul nou, teatru popular 

colindătorii fiind răsplătiţi cu bani (fişă de date Boteni, 

Davideşti, Topoloveni) 

 

Cântatul fetelor/Fetele/Florile Dalbe - grupuri de fete 

pornesc în noaptea de anul nou din casă în casa 

adresând întrebarea „ Primiţi fetele? Primiţi Florile 

Dalbe? “., se cântă la fereastră urări de viaţă fericită, de 
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Steaua 

 

 

 

Sorcova 

dragoste şi armonie în familie. (fişă de date Boteni, 

Hârtieşti, Vultureşti) 

 

Steaua - se colindă în ziua de Crăciun, colindătroii 

vestind naşterea Domnului Iisus Hristos colindătorii 

primind bani (fişă de date Beleţi – Negreşti, Boţeşti, 

Topoloveni) 

Sorcova - Copiii mici colindă în prima zi a anului urând 

sănătate şi belşug pentru cel sorcovit, colindătorii 

primind bani (fişă de date Leordeni, Topoloveni) 

Ciurlezii 

 

Iordanul 

Comuna Boteni 

 

Comunele: Hârtieşti, 

Vultureşti 

Oraşul Topoloveni  

Grupuri de feciori ridică şi botează fetele în ziua de Sf. 

Ion (fişă de date Boteni) 

Flăcăii merg la casele celor pe care îi chemă Ion/Ioan, îi 

udă cu apa sfinţită luată de la biserică în ziua de 

Bobotează, se cântă, se urează, iar sărbătoriţii sunt 

ridicaţi de trei ori în sus (fişă de date Hârtieşti, 

Vultureşti,Topoloveni) 

 

Sanjor/Sângiorz Comunele: Hârtieşti, 

Vultureşti 

În seara zilei de 22 aprilie - Sfântul Gheorghe - bărbaţii 

merg în păduri de unde taie o creangă frumoasă de fag 

pe care o pun la stâlpul casei. 

(fişă de date Hârtieşti, Stâlpeni, Vultureşti) 

Paparuda Comuna Vultureşti Ritual magic de „ provocare a ploilor aducătoare de belşug 

“, practicat pe timp de secetă, când tinere fete execută 

Jocul Paparudelor, printr-un dans rudimentar, în fuste 
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simbolice din ramuri şi frunze, parcurg satele şi sunt 

stropite cu apă. (fişă de date Vultureşti) 

Focul lui Sumedru Comunele:  

Beleţi – Negreşti, 

Bogaţi,Boteni, 

Boţeşti,Davideşti,Hârtieşti, 

Leordeni, Priboieni, 

Stâlpeni, Vultureşti 

Oraşul Topoloveni 

Înainte de sosirea iernii, în ajunul  zilei de Sfântul 

Dumitru, locuitorii din satele întregului teritoriu, fac 

„Focul lui Sumedru“, sărbătoare la care participă copiii 

satului, dar şi adulţii. Se împart diverse produse: 

covrigi, biscuiţi, mere, pere coapte, se serveşte ţuică 

fiartă. (fişele de date ale localităţilor) 

Brâul Comuna Boteni 
 

Brâul este un dans popular specific Munteniei şi se 

dansează fie în cerc, fie pe pereche, iar ritmul este alert. 

(fişă de date Boteni) 

Sursa: Fişe de date ale localităţilor 
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Din datele culese din teritoriu se observă că, din punct de vedere 

etnografic, foarte importante sunt obiceiurile dedicate sărbătorilor de iarnă, 

Sfintelor Sărbători de Paşte - roşitul ouălelor, deniile. Pentru Sfintele 

Sărbători de Paşte cele mai importante sunt slujbele din joia şi vinerea mare 

care se remarcă prin ceremonialul aparte. Cea mai de seamă este Slujba 

Învierii când toata suflarea satului se adună la biserică pentru prăznuirea 

Învierii Domnului.  

Aşa cum se observă, un loc aparte ocupă sărbătoarea de Sfântul Dumitru - 

Focul lui Sumedru. Focul lui Sumedru este o sărbătoare cu un pronunţat 

caracter funerar. Rădăcinile acestui obicei sunt precreştine şi se regăsesc în 

celebrarea morţii şi a renaşterii, prin 

incinerare. Focul are rol purificator şi 

regenerator. Cenuşa, cărbunii aprinşi şi 

alte resturi din rugul funerar sunt luate de 

săteni pentru a fertiliza grădinile şi livezile.  

În ajunul zilei de Sfântul Dumitru pe 25 

octombrie, sătenii se adună cu mic cu mare 

la răspântii de drumuri sau pe dealuri, în 

general, în partea cea mai înaltă a zonei unde aprind focuri mari ce pot fi 

văzute de la mari distanţe, oferind un spectacol unic. Copiii, îmbrăcaţi în 

port popular joacă dansuri sacre în jurul focului. Se împart diverse 

produse: covrigi, biscuiţi, mere, pere coapte, se serveşte ţuică fiartă.  

Dansurile populare reprezintă, de asemenea , o formă dominantă de 

manifestare a culturii locale. Amintim aici Festivalul dansului „ Brâul de la 

Boteni “, festival naţional de la Boteni, ajuns la cea de-a 16-a ediţie, care se 

organizează anual în luna august. Brâul, dans prin excelenţă muntenesc, 

este expresia năvalnicilor ciobani orgolioşi, pătimaşă şi perseverenţi în 

satisfacerea dorinţelor, pentru realizarea cărora  sunt dispuşi la orice 

sacrificiu.  
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Brâul sau brâuleţul constituie piatra de încercare a destoiniciei flăcăilor, 

cerând o deosebită agerime şi uşurinţă în mişcări. La coregrafia în cerc, 

fiecare dansator îşi sprijină mâinile pe umerii celorlalţi, braţele sunt întinse, 

deplasarea se face de la stânga la dreapta. Cu picioarele uşor depărtate, se 

ridică piciorul stâng spre dreptul, apoi dreptul spre stângul, urmaţi de trei 

paşi în lateral dreapta. Aceşti paşi se repetă, iar dansatorii mai 

experimentaţi pot executa şi mişcări mai complexe, dar pasul şi ritmul de 

bază rămân aceleaşi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

              

 

 

 



                Gal Drumul Carelor                                                         

      Plan de dezvoltare locală 2012-2015 

 

 

Bucătăria tradiţională 

Aşa cum peisajul cultural marchează oamenii 

care îi aparţin, inclusiv relaţia lor emoţională 

cu mediul înconjurător, pe care îl percep de 

obicei ca și locul unde se simt „acasă” şi 

bucătăria tradiţională defineşte oamenii 

locului şi le influenţează existenţa. Hrana se 

poate defini numai în strânsă legătură cu 

îndeletnicirile de bază ale locuitorilor 

teritoriului: pomicultura, creşterea animalelor, 

agricultura, apicultura dar şi cu ambianţa 

locului. Anotimpurile influenţează în general 

mâncarea oferită.În timpul verii şi al toamnei, 

pieţele abundă de legume şi fructe proaspete, aduse de la fermele 

locale.Ridichi, cepi primăvăratice, cartofi, urzici, spanac, salată verde, roşii 

şi castraveţi – toate acestea încântă cumpărătorii în aprilie şi mai. De la 

sfârşitul lui mai până la sfârşitul lui septembrie, există o largă varietate de 

fructe: cireşe, caise, căpşuni, zmeură, prune, pere, pepene galben şi verde, 

piersici, afine, coacăze, mere, struguri, gutui şi nuci. Apicultura a fost 

dintotdeauna una din principalele ocupaţii din teritoriu, iar produsele 

(miere, ceară, fagure) sunt, de asemenea, vândute pe piaţă.Deasemenea la 

nivelul teritoriului sunt cunsocute şi apreciate brânza de burduf şi urda de 

coşuleţ (de brad).Din laptele de vacă se pregăteşte caşcavalul afumat 

produs ce poate deveni un brand local datorită calităţii materiei prime 

folosite şi a reţetelor tradiţionale de preparare specifice zonei.Toamna în 

zona de deal se pregăteşte pastramă de oaie,în timp ce în perioada 

sărbătorilor de iarnă încă se păstrează obiceiul tăierii porului,de Ignat şi 

pregătirea unor preparate specifice cum ar fi: şuncă, tobă, caltaboş, cârnaţi, 

sloi(carne de porc afumată şi pusă la garniţă). 
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În ceea ce priveşte hrana vegetală un rol important îl au fructele , prunele 

uscate – folosite în timpul iernii la mâncărurile de post. Cel mai cunoscut 

fel de mâncare îl constituie sarmalele, de asemenea numit cu diminutivul 

sărmăluţe, cu mămăligă . Tocăniţele, preparate cu diverse feluri de carne (de 

obicei pui şi porc) şi cu legume se prepară cu măiestri în bucătările 

locuitorilor din teritoriu Nu există foarte multe feluri de mâncare pentru 

vegetarieni, având în vedere că locuitorii  teritoriului consideră că o 

mâncare fără carne este foarte săracă. Printre felurile de mâncare 

vegetariană, se întâlnesc: ghiveciul (legume amestecate şi prăjite), ardei 

umpluţi, serviţi cu diferite feluri de salată şi brânză locală.  

Acasă, masa localnicilor conţine întotdeauna mămăligă, cunoscută şi sub 

denumirea „pâinea ţăranului, iar toate acestea se îmbină cu un mic pahar 

de ţuică, care pe plan local încă se fabrică în mod tradiţional în aşa 

numitele poverne. Ţuica este de altfel un produs tradiţional care poate 

deveni un alt brand local.  

Având în vedere specificul pomicol al teritoriului, un loc aparte îl ocupă 

pregătirea şi conservarea fructelor.  Magiunul de la Topoloveni este 

singurul brand naţional recunoscut la nivelul teritoriului (,,Magiunus 

Scorillos”– magiun natural din prune, produs tradițional  

românesc, care în temeiul Legii nr. 84/1998, a fost 

înregistrat la Oficiul de Stat pentru Invenții și 

Mărci, Certificat de Înregistrare Marca Nr. 54527, 

titular S.C.SONIMPEX SERV COM S.R.L. 

Topoloveni, obținând protecție pe teritoriul 

României).În teritoriul Drumul Carelor, în lunile 

de vară sau de toamnă, se desfăşoară diverse 

manifestări cultural-artistice şi sportive reunite sub 

denumirea generică de „ Zilele Oraşului/Comunei ...“ .  Astfel de 

evenimente sunt organizate pentru a sărbători atestarea documentară a 

localităţii, pentru celebrarea personalităţilor marcante ale zonei şi 

reprezintă un bun prilej de evidenţiere a identităţii culturale, de realizare 
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de shimburi interculturale, ca şi un moment revedere a fiilor/fiicelor 

satului. 

Evenimente culturale şi festivaluri 

o Festivalul dansului popular Brâul de la Boteni se desfăşoară în 

perioada 19-21 mai, în comuna Boteni. Festivalul reuneşte ansambluri 

folclorice naţionale şi internaţionale. 

o Festivalul folcloric „ Floarea Argeşulului “, Hârtieşti - Festivalul 

reuneşte ansambluri folclorice locale şi naţionale 

o Festivalul Internaţional Carpaţi se desfăşoară anual în perioada 09 - 

15 august. Festivalul reuneşte ansambluri folclorice internaţionale, membre 

ale Uniunii Europene: Grecia, Spania, Italia, Portugalia, Franta, etc. 

Ansambluri folclorice 

 

Ansamblul/Formaţia 

 

Localitatea Specificul 

Ansamblul Folcloric „ Ciuleandra“ Oraşul Topoloveni Dansuri populare  

 

Ansamblul folcloric „ Resteul“ Comuna Bogaţi Dansuri populare  

 

Ansamblul Folcloric „ Argeşelul“ Comuna Boteni Dansuri populare - brâul 

 

Ansamblul Folcloric „ Muguraş de 

Primăvară“ 

Comuna Davideşti Grup vocal 

Grupul vocal – folcloric 

 al Şcolii Vulturesti 

Comuna Vultureşti Grup vocal 

Sursa: Fişe de date ale localităţilor 
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Alte evenimente locale, târguri, bălciuri 

 

Data la care are 

loc evenimentul 

Localitatea Sărbătoarea/Ocazia 

9 mai În toate localităţile Ziua Eroilor 

6 august Comuna Vultureşti Târgul de Pobreajăn sau  

de Schimbarea la Faţă 

14 septembrie  Comuna Boteni Înălţatea Sfintei Cruci 

14 octombrie Comuna Vultureşti Târgul de Vinerea Mare 

 

6 decembrie Comuna Vultureşti Târgul de Sfântul Nicolae 

25 octombrie  Oraşul Topoloveni Ziua Recoltei  

Târguri 

 săptămânale 

Comuna Boteni, Vultureşti, 

Oraşul Topoloveni  

 

 

 

 

  
 Ziua Recoltei Topoloveni 
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III.2 Economia locală 

III.2.1 Repartizarea populaţiei active  

Potrivit datelor statistice disponibile, la nivelul anului 2002, la nivelul 

teritoriului, din totalul de 47,290 de locuitori, se înregistra un numar de 

3,278 de persoane active - cuprinzând aici atât persoanele care desfasurau o 

activitate economica retribuita, cu menţiunea că pentru comuna Vultureşti 

date statistice la nivelul anului 2002 sunt cuprinse în datele statistice 

aferente comunei Hârtieşti 
 Total 

populaţie 

activă 

Sector 

agricol 

Sector 

industrial 

şi de 

artizanat 

Sector de 

comerţ 

Sector privind 

serviciile 

Total 3,278 411 2,503 364 Nu există date la 

nivelul anului 2002 

Date statistice inregistrate INS Arges 2002.    

În ce priveste populatia inactiva, conform datelor de la recensamântul din 

2002, aceasta era de 10,242 persoane (din totalul celor 47,290 de locuitori) - 

cuprinzând aici pe aceia care nu au atins înca vârsta necesara intrarii pe 

piata muncii, care sunt în curs de formare (elevii, studentii, militarii în 

termen pentru anul de referinta), precum si femeile casnice si pensionarii. 

Din analiza datelor privind populatia ocupata, pe sexe si statut profesional, 

la recensamântul din 2002, reiese faptul ca, la nivelul teritoriului, cel mai 

mare numar de persoane active erau salariati. Localitatile cu numarul cel 

mai mare de salariati, erau orasul Topoloveni si comunele Leordeni şi 

Boteşti. Celelalte categorii, care înregistrau un numar semnificativ al 

populatiei, erau lucratori în gospodaria proprie si lucratori pe cont propriu. 

Comuna Hulubeşti  înregistra cel mai mare numar de femei în cadrul 

categoriei de lucratori în gospodaria proprie, respectiv 59 persoane. 
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Datele transmise de Directia Judeteana de Statistica Argeş mentioneaza 

principiul confidentialitatii datelor si prezinta categoriile de lucratori în 

gospodaria proprie si alta situatie în acelasi grup. Interpretarea noastra este 

ca în cadrul categoriei "Alta situatie" se regasesc de fapt si lucratorii în 

gospodaria proprie. 

III.2.2 Agricultura  

Analiza terenului agricol după modul de folosinţă arată că in majoritatea  

comunelor  predomină terenul arabil (41%) folosit pentru cultura de cereale 

şi creşterea animalelor, urmat de păşuni şi fâneţe (42%), viţă de vie şi livezi 

(cca 13% din suprafaţa agricolă) iar cca 4% din suprafaţa agricolă sunt 

terenuri neproductive sau terenuri agricole în repaus, nelucrate de 

populaţie din diferite motive (persoane în vârstă, lipsă utilaje agricole, lipsă 

fonduri băneşti pentru efectuarea lucrărilor agricole). 

La culturile pe terenul arabil predomină culturile de grâu, porumb, cartofi 

şi legume. Majoritatea gospodăriilor cresc animale precum: bovine, ovine, 

porcine şi păsări cu producţii însemnate de carne, lapte, ouă.  

Pădurile reprezintă pe total zonă 26657 hectare din teritoriul administrativ 

al zonei şi sunt reprezentate de dezvoltarea silviculturii în fiecare localitate 

(exploataţii forestiere, culegerea fructelor de pădure, etc.) , existand si 3 

asociatii forestiere  

În general, activităţile agricole se desfăşoară fragmentat, pe terenuri mici, 

familiale, în regim privat, cu un randament destul de scăzut din lipsa 

accesului la noile cunoştinţe şi tehnologii de producţie (lipsa informării, 

lipsa fondurilor). Numărul asociaţiilor agricole,  al centrelor de prelucrare 

al  legumelor si fructelor  este relativ scazut ( cinci  asociaţii pentru 

agricultura   si  legume, 3 asociatii pentru  apicultura , patru asociatii 

pomicultura ), agricultura dezvoltându-se în continuare în gospodării 

agricole individuale (de tip tradiţional).   
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Categoria  suprafetei agricole Ha % 

Total fond funciar 53675 100 

Suprafata Agricola totala din care 22743 42.38 

    -Arabil 9501 17.71 

    -Fanete 3497 6.52 

    -pasuni  6526 12.16 

    -vii si pepiniere viticole 260 0.48 

    - livezi si pepiniere pomicole 2959 5.51 

Paduri si alte  terenuri cu vegetatie forestiera  26657 49.66 

din care :paduri 26657 49.66 

Constructii  1771 3.30 

 Drumuri si cai ferate  1122 2.09 

 Ape si balti  537 1 

Alte suprafete  845 1.57 
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categoria 

suprafeţei  

agricole 

Topoloveni Beleti 

Negresti 

Bogati Boteni Botesti Davidesti Hirtiesti Leordeni Priboieni Vulturesti Stilpeni Hulubesti total % 

Total fond 

funciar(ha 

3303 4810 7046 2406 3577 4181 4882 6301 2302 4808 3626 6433 53675 100 

Suprafata 

Agricola 

totala dc 

2015 1650 3167 1814 1312 1396 1424 3476 1042 2006 1296  

2145 

22743 42.38 

    - Arabil 1200   405 1421   183 232 408 307 3069 337 470 447 1022 9501 17.71 

   -Fanete    48   128     19 869 285 139 457 60 72 607 297 516 3497 6.52 

   -pasuni   534   855 1260 224 367 642 420 243 372 683 521 405 6526 12.16 

  -vii si 

pepiniere 

viticole 

 179 -      10 - - - - 71 - - - - 260 0.48 

- livezi si 

pepiniere 

pomicole 

   54  262   457 538 428 207 240 33 261 246 31 202 2959 5.51 

Paduri si 

alte  

terenuri cu 

vegetatie 

forestiera  

  389 2926 3655 416 1773 2532 3286 2126 1031 2658 1972 3893 26657 49.66 

dc. paduri  389 2926 3655 416 1773 2532 3286 2126 1031 2658 1972 3893 26657 49.66 

Constructii   723    86   105 97 108 50 56 183 160 34 130 39 1771 3.30 

Drumuri si 

cai ferate  

109 80 101 41 66 63 58 205 52 43 95 209 1122 2.09 

Ape si balti    34    27       5 11 15 46 32 223 4 17 120 3 537 1 

Alte 

suprafete  

33 41  13    27 303 94 26 88 13 50 13 144 845 1.57 
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III.2.3 Industrie - IMM – Micro-intreprinderi  

Structura teritoriala a economiei 

Din punct de vedere geografic, teritoriul aferent GAL Drumul Carelor este 

situat la limita estica a Piemontului Getic, la o distanta medie de 105 km, 

fata de capitala tarii, Bucuresti.Aşezarea geografică a teritoriului, în estul 

judeţului Argeş, şi în vestul judeţului Dâmboviţa influenţează şi 

dispunerea teritorială a economiei.Nordul teritoriului, zona cea mai 

indepartata de autostradă, este mai prolific în activităţi agricole si de 

exploatare/prelucrare a lemnului, iar in Sudul teritoriului se concentreaza 

cele mai multe inteprinderi industriale (piese si subansamble auto, confectii 

metalice, etc.), dar si de prelucrare a produselor agricole din teritoriul 

aferent GAL Drumul Carelor (fabrici de procesare a fructelor si legumelor, 

firme cu domenii de activitate în agricultură).Pe teritoriul Drumul Carelor 

sunt înregistrate un numar de 599 de firme, dintre care, 588 pe teritoriul 

din judeţul Argeş şi 11 pe teritoriul din judeţul Dambovita, aferent 

comunei Hulubesti. Dintre acestea, 380  firme sunt localizate în oraşul 

Topoloveni, jud. Argeş, dintre care 196 sunt SRL-uri  si S.A-uri; celorlalte 

11 unitati administrativ-teritoriale din teritoriu le revenin o medie de 19,9  

firme/comună. Pentru un teritoriu cu 12  localităţi şi aproape 50.000 de 

locuitori, este o medie mică.Majoritatea covârşitoare a firmelor sunt din 

categoria microîntreprinderi (aproape 80%) , dar la polul opus există doua 

societati comerciale cu mai mult de 250 de salariaţi ( acestea se regasesc in 

orasul Topoloveni). 

 

 Total 

întreprinderi 

Micro- 

întreprinderi 

cu 1-9 salariaţi 

întreprinderi cu 

10 - 49 salariaţi 

întreprinderi cu 

50 - 249 salariaţi 

întreprinderi cu 

peste 250 salariaţi 

Nr 599 463 125 9 2 

% 100 77,29 % 20,86 % 1,50 % 0,33% 
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Structura industriei in teritoriul aferent teritoriului Drumul Carelor este 

prezentata in tabelul de mai jos: 

 

LOCALITATE 

Total 

întrepr

inderi 

din care 

micro-

întreprinderi 

cu 1-9 

salariaţi 

întreprinde

ri  cu 

10 - 49  

salariaţi 

întreprin

deri cu 

 50 - 249 

salariaţi 

întreprinderi 

cu peste 250 

salariaţi 

1.Beleţi-

Negreşti 

număr 4 3 1 0 0 

%   75 25 0 0 

2.Bogaţi 
număr 44 41 3 0 0 

%   93,18 6,81 0 0 

3.Boteni 
număr 24 24 0 0 0 

%   100 0 0 0 

4.Boţeşti 
număr 11 11 0 0 0 

%   100 0 0 0 

5.Davideşti 
număr 8 8 0 0 0 

%   100 0 0 0 

6.Hârtieşti  
număr 11 10 1 0 0 

%   90,90 9,09 0 0 

7.Hulubeşti 
număr 11 10 1 0 0 

%   90,90 9,09 0 0 

8.Leordeni 
număr 43 29 12 2 0 

%   67,44 27,90 4,65 0 

9.Priboieni număr 30 24 6 0 0 
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%   80 20 0 0 

10.Stâlpeni 
număr 21 17 3 1 0 

%   80,95 14,28 4,76 0 

11.Topoloveni 
număr 380 274 98 6 2 

%   72,10 25,78 1,57 0,52 

12.Vultureşti 
număr 12 12 0 0 0 

%   100 0 0 0 

TOTAL 

  

număr 599 463 125 9  2 

% 100 77,29 % 20,86 % 1,50 % 0,33% 

        Sursa: Fise localitati; www.listafirme.ro;   www.firme.info/arges/; 

   

Predomină întreprinderile mici (micro-întreprinderi) cu până la 9 salariaţi, 

majoritatea fiind unităţi de comerţ cu amănuntul cu produse alimentare şi 

mărfuri nealimentare (îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale de construcţii, 

produse chimice – detergenti/cosmetice, materiale si produse lemnoase, 

confectii metalice etc.).  

Ponderea întreprinderilor mici este de 77,29% (acestea sunt reprezentate de 

SRL ,Asociaţii familiale,Întreprinderi Individuale sau Persoane fizice 

autorizate).Întreprinderile cu 10-49 salariaţi reprezintă 20,86%, iar 

întreprinderile cu 50-249 salariaţi reprezintă 1,5%. 

La nivelul teritoriului Drumul Carelor au fost identificate Intreprinderi 

Individuale si Persoane Fizice Autorizate care au  in principal ca domenii 

de activitate agricultura, pomicultura, cresterea animalelor, apicultura, 

panificatie/morarit.  

Teritoriul Drumul Carelor este bine reprezentat in ceea ce priveste 

impartirea si extinderea micro-intreprinderilor cu profil de transport 

(transporturi rutiere de marfuri, transporturi urbane/suburbane, de 

http://www.listafirme.ro/
http://www.firme.info/arges/
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calatori). Cele mai multe firme se găsesc în oraşul Topoloveni (380), urmată 

de comunele Bogati (44), Leordeni (43) şi cele mai puţine societăţi 

comerciale sunt înregistrate în comunele Davidesti (8) şi Beleti-Negresti (4).  

 

 Întreprinderile cu cel mai mare număr de salariaţi sunt: S.C Componente 

Auto SA (296), S.C Gold Plast Production SRL (254), S.C Bamesa Otel SA 

(88), S.C MGC International Investments SRL (88) si S.C Panimar Grup 

2000 SRL (76),  toate din orasul Topoloveni. 

Astfel, cei mai importanţi agenţi economici ai teritoriului, care se ragasesc 

si mai sus, au cifre de afaceri care au depăşit 1.000.000 lei  în anul 2011, 

sunt: 

 

Localitatea Nume Număr 

angajaţi 

Cifră de 

afaceri 2011 

(lei) 

Profit net 

 

(lei) 

Topoloveni,Ag. S.C Componente 

Auto SA 

296 28.263.828 60.110 

Topoloveni,Ag. S.C Gold Plast 

Production SRL  

254 54.165.152 3.336.818 

Topoloveni,Ag. S.C Bamesa Otel 

SA 

88 349.369.098 36.448.900 

Topoloveni,Ag. S.C MGC 

International 

Investments SRL 

88 19.247.759 166.562 

Topoloveni,Ag. S.C Panimar Grup 

2000 SRL  

76 5.000.320 3.477  

Leordeni, Ag. S.C Conalm 2005 

SRL 

11 7.000.030 225.973 

Priboieni, Ag. S.C Romy 

Investion SRL 

 

12 2.299.952 22.779 
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Boteni,Ag. S.C Leau 

Company SRL 

3 1.046.177 4.987 

Bogati, Ag. S.C Materiale de 

constructii si 

Amenajari SRL 

5 2.211.254 82.604 

Bogati,Ag. S.C Tropical AMB 

COM SRL 

5 3.966.317 338.844 

                                                                                 Sursa :  www.firme.info/arges/  

Vizualizand si comparand datele de mai sus, se constata ca din toate  

întreprinderile mentionate, cifra cea mai mare de afaceri este înregistrata 

de S.C Bamesa Otel SA cu 349.369.098 lei, avand un numar relativ mic de 

angajati (88), fata de S.C Componente Auto SA care are un numar de 296 

salariati si o cifra mai mica de afaceri. 

Industria constructiilor de masini: 

In oraşul Topoloveni  functioneaza S.C Componente Auto SA – o cu o 

experienta de peste 30 de ani in industria auto, societate care are ca 

activitate integrata conceptia si executia componentelor si ansamblurilor  

de prim montaj (productie piese si subansamble auto).Incepand cu anul 

1996, S.C Componente Auto SA functioneaza ca o societate privata, iar in 

anul 2001, printr-o noua organizare, se înfiinteaza cele doua filiale actuale: 

S.C Elemente Comanda Auto(producator de levier comanda vitezelor 

etc)si S.C Scularie Reparatii Utilaje S.A., cu activitate de scularie si 

întretinere. Societatea lucreaza in special pentru piaţa interna, aproximativ 

90% din cifra de afaceri fiind reprezentata de livrările la intern. Principalii 

parteneri pentru produsele care se fac la Componente auto sunt: S.C 

Automobile Dacia S.A Mioveni, S.C Group Renault Mioveni si JTEKT 

Europe Bearings B.V Bucuresti. 

 

 

 

http://www.firme.info/arges/
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Industria de procesare a fructelor si legumelor 

Complexul de fabrici  MGC din cadrul S.C MGC International Investments 

SRL este situat  în Topoloveni, judetul Arges – o regiune cu traditie in 

agricultura si cu o istorie bogata in organizarea targurilor de legume. Acest 

complex valorifica oportunitatea de a combina avantajele oferite de fabrica 

de semipreparate dotata cu aparatura de ultima generatie, cu cele oferite 

de fabrica de procesare a fructelor si legumelor din intregul teritoriu 

Drumul Carelor si nu numai,  fabrica ce are o experienta de peste 100 ani. 

Ca o particularitate a societatii, in anul 2000 a luat fiinta fabrica de sosuri, 

care este dotata deasemenea cu linii de productie cu aparatura 

diversificata, care permit adaptarea continua la trendul pietei si 

posibilitatea lansarii unor produse noi. 

 

Un alt important prelucrator al zonei aferente teritoriului Drumul Carelor 

este S.C SONIMPEX SERV COM SRL Topoloveni, care produce magiunul 

de Topoloveni – brand local, national si international. 

Compania SONIMPEX SERV COM este singurul producator roman din 

domeniul prelucrarii si conservarii fructelor fara zahar adaugat si fara 

agenți de conservare. Tehnologia de preparare folosita de Fabrica 

SONIMPEX SERV COM de la Topoloveni (in cazane cu pereti dubli, la 

abur, la o temperatura controlata de 68-70 de grade Celsius, timp de 12-14 

ore) confera produselor finite neperisabilitate, astfel ca nu au nevoie de 

conservanti sau aditivi pentru pastrare. 

Compania SONIMPEX SERV COM este detinatoare a certificatului de „cod 

NATO de agent economic” si furnizor al Casei Regale a Romaniei pentru 

toate produsele sale. 
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III. 2.4. Comerţ şi sector de servicii 

La nivelul teritoriului, în mediul rural există localități unde activitatea de 

comerț și servicii este intensă – Leordeni, Priboieni, Bogați, Davidești, dar 

și comune unde activitatea este mai slabă – Boțești, Beleți-Negrești. 

Cea mai intensă activitate se înregistrează în Topoloveni. După tipul de 

proprietate structura agenților economici este de tip privat, existând un 

număr de 380 firme, din care 196 societăți cu răspundere limitată, iar restul, 

respectiv 184 sunt micro-intreprinderi (asociații familiale, intreprinderi 

individuale si persoane fizice autorizate). 

Pentru o înțelegere mai completă asupra viabilității economice a 

teritoriului Drumul Carelor prezentăm în tabelul de mai jos principalele 

tipuri de comerţ şi servicii practicate: 

 

Tipuri de comerţ Număr 

total 

% din 

numărul 

total 

Întreprinderi din 

sectorul terţiar 

Număr 

total 

% din 

numărul 

total 

Comerţ cu amănuntul în 

magazine nespecializate, cu 

vânzare predominantă de 

produse alimentare, băuturi 

şi tutun 

186 59.62% Transporturi rutiere 

de mărfuri 

52 18.12% 

Comerţ cu ridicata al 

materialului lemnos şi al 

materialelor de construcţii şi 

echipamentelor sanitare 

21 6.73% Lucrări de 

construcţii a 

clădirilor 

rezidenţiale şi 

nerezidenţiale 

21 7.32% 

Comerţ cu amănuntul al 

fructelor şi legumelor 

proaspete, în magazine 

13 4.18% Tăierea şi 

rindeluirea lemnului 

17 5.92% 
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specializate 

Comerţ cu amănuntul al 

îmbrăcămintei, în magazine 

specializate 

13 4.18% Agenţii imobiliare 13 4.53% 

Comerţ cu amănuntul al 

produselor farmaceutice, în 

magazine specializate 

10 3.21% Exploatare forestieră  12 4.18% 

Comerţ cu ridicata al cărnii şi 

produselor din carne 

9 2.88% Alte transporturi 

terestre de călători 

n.c.a 

9 3.14% 

Comerţ cu amănuntul al 

altor bunuri noi, în magazine 

specializate 

7 2.24% Fabricarea pâinii, 

fabricarea 

prăjiturilor şi a 

produselor 

proaspete de 

patiserie 

9 3.14% 

Comerţ cu amănuntul în 

magazine nespecializate, cu 

vânzare predominantă de 

produse nealimentare 

7 2.24% Baruri şi alte 

activităţi de servire a 

băuturilor 

9 3.14% 

Comerţ cu ridicata de piese 

şi accesorii pentru 

autovehicule 

7 2.24% Întreţinerea şi 

repararea 

autovehiculelor 

9 3.14% 

Comerţ cu amănuntul al 

articolelor de fierărie, al 

articolelor din sticlă şi a celor 

pentru vopsit, în magazine 

specializate 

6 1.92% Cultivarea cerealelor 

( xclusive orez), 

plantelor 

leguminoase şi a 

plantelor 

producătoare de 

seminţe oleaginoase 

9 3.14% 

Comerţ cu amănuntul al 

mobilei, al articolelor de 

iluminat şi al articolelor de 

uz casnic n.c.a., în magazine 

specializate 

6 1.92% Alte lucrări speciale 

de construcţii n.c.a. 

7 2.44% 



                Gal Drumul Carelor                                                         

      Plan de dezvoltare locală 2012-2015 

 
Comerţ cu amănuntul al 

carburanţilor pentru 

autovehicule în magazine 

specializate 

5 1.60% Hoteluri şi alte 

facilităţi de cazare 

similare 

7 2.44% 

Comerţ cu ridicata al 

combustibililor solizi, lichizi 

şi gazoşi al produselor 

derivate 

5 1.60% Fabricarea de mobilă 

n.c.a. 

Fabricarea de mobilă 

pentru birouri şi 

magazine 

7 2.44% 

Comerţ cu amănuntul al 

pâinii, produselor de 

patiserie şi produselor 

zaharoase, în magazine 

specializate 

3 0.96% Fabricarea de usi si 

ferestre din metal 

6 2.09% 

Comerţ cu amănuntul al 

ziarelor şi articolelor de 

papetarie, în magazine 

specializate 

3 0.96% Coafura şi alte 

activităţi de 

înfrumuseţare 

6 2.09% 

Comerţ cu ridicata al 

cerealelor, seminţelor, 

furajelor şi tutunului 

3 0.96% Silvicultura şi alte 

activităţi forestiere 

6 2.09% 

Comerţ cu amănuntul al 

altor produse alimentare, în 

magazine specializate  

2 0.64% Restaurante 5 1.74% 

Comerţ cu ridicata al 

îmbrăcămintei şi 

încălţămintei 

2 0.64% Lucrări de demolare 

a construcţiilor 

5 1.74% 

Intermedieri în comerţul cu 

material lemnos şi materiale 

de construcţii 

2 0.64% Alte servicii de 

cazare 

5 

 

1.74% 

Intermedieri în comertul cu 

produse alimentare, băuturi 

şi tutun 

1 0.32% Activităţi veterinare 4 1.39% 

Intermedieri în comerţul cu 

produse diverse 

1 0.32% Lucrări de 

construcţii a altor 

proiecte inginereşti 

4 1.39% 
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n.c.a 

   Fabricarea de furnire 

şi a panourilor de 

lemn 

3 1.05% 

   Activităţi de 

consultanţă pentru 

afaceri şi 

management 

3 1.05% 

   Alte intermedieri 

financiare n.c.a. 

3 1.05% 

   Activităţi suport 

pentru interpretare 

artistică (spectacole) 

3 1.05% 

   Activităţi de 

contabilitate şi audit 

financiar, 

consultanţa în 

domeniul fiscal 

3 1.05% 

   Activităţi de 

contractare, pe baze 

temporare, a 

personalului 

3 1.05% 

   Fabricarea 

articolelor din 

material plastic 

pentru construcţii 

3 1.05% 

   Lucrări de instalaţii 

sanitare, de încalzire 

şi de aer condiţionat 

3 1.05% 

   Activităţi de 

intermediere a 

tranzacţiilor 

financiare 

3 1.05% 

   Lucrări de 3 1.05% 
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vopsitorie, zugraveli 

şi montări de 

geamuri 

   Activităţi de 

evaluare a riscului 

de asigurare şi a 

pagubelor 

2 0.70% 

   Lucrări de instalaţii 

electrice 

2 0.70% 

   Lucrări de tâmplarie 

şi dulgherie 

2 0.70% 

   Distilarea, rafinarea 

şi mixarea băuturilor 

alcoolice 

2 0.70% 

   Fabricarea de 

construcţii metalice 

şi părţi componente 

ale structurilor 

metalice 

2 0.70% 

   Fabricarea altor 

articole de 

îmbrăcăminte 

(exclusiv lenjeria de 

corp) 

2 0.70% 

   Şcoli de conducere 

(pilotaj) 

2 0.70% 

   Vânătoare, 

capturarea cu 

capcane a vânatului 

şi activităţi de 

servicii anexe 

vânătorii 

2 0.70% 

   Activităţi de 

inginerie şi 

consultanţă tehnică 

legate de acestea 

2 0.70% 
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   Activităţi de servicii 

anexe silviculturii 

2 0.70% 

   Activităţi de jocuri 

de noroc şi pariuri 

2 0.70% 

   Captarea, tratarea şi 

distribuţia apei 

1 0.35% 

   Activităţi ale bazelor 

sportive 

1 0.35% 

   Alte activităţi de 

servicii suport 

pentru întreprinderi 

n.c.a. 

1 0.35% 

   Transporturi urbane, 

suburbane şi 

metropolitane de 

călători 

1 0.35% 

   Fabricarea altor 

băuturi nedistilate, 

obtinuţe prin 

fermentare 

1 0.35% 

   Fabricarea 

articolelor de 

feronerie 

1 0.35% 

   Fabricarea altor 

produse chimice 

anorganice, de bază 

1 0.35% 

   Alte activităţi de 

servicii suport 

pentru întreprinderi 

n.c.a. 

1 0.35% 

   Extracţia pietrei 

ornamentale şi a 

pietrei pentru 

construcţii, extracţia 

pietrei calcaroase, 

ghipsului, cretei şi a 

1 0.35% 
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ardeziei 

   Fabricarea uneltelor 1 

 

0.35% 

   Activităţi de 

închiriere şi leasing 

cu autoturisme şi 

autovehicule rutiere 

uşoare 

1 0.35% 

   Activităţi auxiliare 

pentru producţia 

vegetală 

1 0.35% 

   Activităţi auxiliare 

pentru creşterea 

animalelor 

1 0.35% 

Total 312 100%  287 100% 

http://www.firme.info/arges/ 

              

Comerţ  

Activitatea de comerț și servicii este bine răspândită în teritoriu, ponderea 

cea mai mare o au întreprinderile ce practică comerțul, mare majoritate 

fiind de dimensiuni mici (magazine mixte sătești, baruri) specifice 

mediului rural.Cea mai intensă activitate comercială se înregistrează în 

oraşul Topoloveni unde 162 de firme au domenii de activitate specifice 

comerţului. În mediu rural cele mai numeroase societăţi comericale din 

acest domeniu de activitate se găsesc în comunele:Leordeni,Priboieni, 

Bogaţi,Davideşti, Stâlpeni, Boteni (cu un număr cuprins între între 21-45 

firme),Vultureşti,Hârtieşti , Beleţi-Negreşti (cu un număr cuprins între 11-

21 de firme). Există şi comune unde activitatea de comerţ este mai slab 

reprezentată : Boţeşti şi Hulubeşti.Faramcii sunt înregistrate în toate 

comunele de la nivelul teritoriului.Comerţul cu autovehicole sau cu piese 

de schimb pentru autovehicule se face în oraşul Topoloveni şi în comunele 

limitrofe acestuia(Leordeni,Priboieni,Bogaţi). Societăţi comericale care 

desfăşoară activităţi cu ridicata în magazine specializate se regăsesc în 
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aproape toate comunele( Boteni, Stâlpeni,Vultureşti,Priboieni şi Leordeni). 

Activităţile comerciale în magazine nespecializate sunt întâlnite în aporape 

tot teritoriul. În concluzie putem spune că activitatea comercială la nivelul 

teritoriului este concentrată în oraşul Topoloveni şi în alte câteva localităţi 

rurale (Leordeni, Stâlpeni,etc.).Populţia are acces la magazine cu desfacerea 

produselor alimentare şi nealimentare. 

 

 Servicii 

Există prestatori de servicii în domeniul agriculturii sau industriei 

ușoare.Aşa cum rezultă din repartizarea întreprinderilor din sectorul terţiar 

prezentată mai sus la nivelul teritoriului Drumul Carelor aceasta este foarte 

diversificată dar cu o reprezentare procentuală minimală(de la 1 la 7 

unităţi). Astfel în sectorul serviciilor întâlnim activităţi dintre cele mai 

diverse: de la activităţi de transporturi,activităţi forestiere şi de prelucrare a 

lemnului , vânătoare la activităţi financiare şi de management, activităţi de 

inginerie şi consultanţă tehnică la activităţi de audit financiar.Deasemenea 

este reprezentat sectorul fabricării produselor de panificaţie dar şi activităţi 

cu o reprezentare restrânsă pe piaţă ( şcoala de pilotaj). Instituțiile 

financiare au birouri sau agenții doar în unele dintre localități. 

 

Turism  

Dezvoltarea turismului local la nivelul teritoriului reprezinta o prioritate 

care vizeaza in principal crearea unor surse suplimentare de venit la nivel 

local şi apariţia de noi locuri de muncă, prin mai buna valorificare a 

patrimoniului istoric, natural şi cultural. Investiţiile în turism şi cultura vor 

permite teritoriului Drumul Carelor  să folosească avantajele oferite de 

potenţialul său turistic şi patrimonial cultural în identificarea si 

consolidarea identităţii proprii. 

Un alt element definitoriu pentru teritoriul Drumul Carelor  este turismul 

cultural, favorizat de moştenirea istorică deosebită reprezentată de 
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monumente istorice, de arhitectură şi artă, muzee, biserici , arhitectură şi 

creaţie tehnică populară, tradiţii culturale. 

Serviciile turistice sunt mai slab reprezentate în zonă, excepție făcând 

Oraşul Topoloveni şi Comuna Stâlpeni 

Din categoria BRAND LOCAL, în Topoloveni există: 

• Magiunul de Topoloveni ,,Magiunus Scorillos”– magiun natural 

din prune, produs tradițional românesc, care în temeiul Legii nr. 84/1998, a 

fost înregistrat la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, Certificat de 

Înregistrare Marca Nr. 54527, titular S.C.SONIMPEX SERV COM S.R.L. 

Topoloveni, obținând protecție pe teritoriul României. 

 • Oțetul de Topoloveni produs original românesc, obținut din zaharuri, 

drojdie de vin și alcool, conform sistemului de management al calității EN 

ISO9001:2001 și siguranței alimentare HACCP. 

•„Ia si covorul” fabricate de SOCOM Muncitoarea Topoloveni, produse cu 

o vastă tradiție locală, beneficiind de un real succes pe piața de desfacere 

națională si internațională.  

                                
Sursa: Strategia de dezvoltare locală a orașului Topoloveni pentru perioada 2008 – 2013 
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III 3. Servicii pentru populatie si  infrastructuri medico-sociale 

III.3.1 Echipamente prezente sau accesibilitatea populatiei la aceste 

servicii  

 
 Medical Invatamant Dotari sportive 

Spital 

 

Medic 

 

Dentist 

 

Primar Secun

dar 

Univer 

sitate 

Teren de 

fotbal 
Sala de 

sport 

DA/NU DA DA DA DA DA NU DA DA 

Daca Nu 

distanta in 

km de la 

centrul 

teritoriului 

pana la cel 

mai apropiat 

obiectiv 

mentionat 

     38 km   

 

Sănătate  

 

Pe teritoriul GAL Drumul Carelor îşi desfăşoară activitatea  un spital 

(situat în comuna  Leordeni), o policlinica  in care functioneaza  o  parte din 

cabinetele medicale individuale si cele stomatologice (oraşul Topoloveni), 

un centru de ambulanta (cu sediul în oraşul Topoloveni) , 32 cabinete 

medicale (exista cabinete medicale in tot teritoriul aferent GAL, fara nici o 

exceptie), 2 puncte sanitare (comunele Stalpeni si Botesti), 6 dispensare 

(cate unul in comunele  Stalpeni, Hartiesti, Priboieni, oraşul Topoloveni si 

doua in comuna Boteni), 5 puncte sanitare ( cate unul in comunele  Stalpeni 

si Botesti si trei in comuna Bogati), 20 farmacii umane (cate una in 

comunele  Botesti, Boteni si Hartiesti, doua in comuna Stalpeni, doua in 

comuna  Beleti-Negresti, trei in comuna Bogati, doua in comuna Priboieni, 

patru in comuna Leordeni si patru in orasul Topoloveni),  10 cabinete 

stomatologice ( cate unul in comunele Stalpeni si Priboieni si 8 in orasul 

Topoloveni).   
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– sursa: Fise de date localitati aferente Gal „Drumul Carelor”. 

Spitalul din Leordeni este un spital de pneumoftiziologie si asigura 

asistenta medicala atat pentru zonele invecinate arondate judeţului  Arges 

cat si pentru cele din judeţul  Dambovita, intructat comuna Leordeni face 

trecerea din Valea Mare cu judeţul  Dambovita. Această unitatea sanitară 

ofera servicii medicale clinice complexe: ambulatorii si spitalizare. 

Pe tritoriul GAL Drumul Carelor işi desfasoara activitatea 292 cadre 

medicale (inclusiv farmacisti), ceea ce demonstreză o bună împărţire şi 

reprezentare a acestora pe întreg teritoriul. Totodată în cadrul teritoriului  

functioneaza un singur camin pentru varstnici situat în comuna  Beleti-

Negresti. 

In urma analizei datelor extrase din fisele localitatilor care compun 

teritoriul aferent Gal „Drumul Carelor” se pot formula urmatoarele 

concluzii: 

 In orasul Topoloveni (cu un număr de 10.498 locuitori in anul 2010) 

serviciile medicale sunt bine reprezentate, acesta fiind la distanta 

foarte mica atat de spitalul din comuna Leordeni, cat si de cel din 

Calinesti; Topoloveni beneficiaza de o unitate medicala complexa- o 

policlinica in care functioneaza 15 cabinete medicale individuale, 8 

cabinete de stomatologie (repartizate uniform in intreg orasul), 1 

cabinet de tehnica si radiologie dentara, etc). In oraş functioneaza un 

dispensar de pneumoftiziologie, 4 farmacii umane, 2 farmacii 

veterinare, 1 serviciu de ambulanta. 

 Spitalul din com Leordeni deserveste intreaga parte de est a judetului 

Arges si localitatile aflate in vecinatate, Leordeni fiind la confluenta 

cu judeţul vecin, judeţul Dambovita, deci putem afirma ca la nivelul 

teritoriului Dealul Carelor exista un deficit de infrastructura de acest 

tip (cele mai multe din comunele aferente teritoriului GAL Drumul 

Carelor nu au un spital in apropiere – spitalele din Mioveni si 

Pitesti sunt cele mai apropiate de care pot beneficia locuitorii din 

aceste comune). 
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 Din cele 12 unitati administrativ-teritoriale care compun teritoriul 

aferent Gal Drumul Carelor, numai in 4 din totalul localitatilor 

investigate au dispensare (comuna Stalpeni, Botesti, comuna Bogati, 

oras Topoloveni) – la acest nivel exista un deficit aproape major, in 

conditiile in care, in mediul rural, dispensarul reprezinta inca, o 

unitate medicala etalon care asigura personalul medical calificat;  

 Cabinetele medicale sunt cel mai bine reprezentate la nivelul 

teritoriului, in toate localitatile exista cel putin un astfel de cabinet  

 (doar in doua localitati avem cate 1 cabinet: Beleti- Negresti si 

Botesti, in restul comunelor si in orasul Topoloveni existand de la 

doua cabinete in sus). 

 Desi cabinetele stomatologice nu sunt bine reprezentate si repartizate 

in teritoriu (10 cabinete stomatologice - cate unul in comunele 

Stalpeni si Priboieni si 8 in orasul Topoloveni), situatia nu este grava 

tinand cont de particularitatile ariei (preponderent rurala, populatie 

mai putin numeroasa, in unele cazuri populatie dispersata in sate si 

catune aferenta comunelor apartinatoare, nivel economic scazut, 

ramura predominanta agricultura etc). 

 Farmaciile umane sunt bine reprezentate in teritoriul analizat -20 

farmacii in 12 unitati administrativ-teritoriale aferente teritoriului Gal 

Drumul Carelor. 

 O singura unitate de asistenta socio- medicala (un camin pentru 

varstnici in com. Beleti-Negresti). 

 

Învăţământ 

In cele unsprezece comune, respectiv 66 sate apartinatoare si in orasul 

Topoloveni functioneaza un numar de 38 gradinite, 25 scoli primare, 18 

scoli gimnaziale, 1 scoala de arte si meserii (comuna Stalpeni)  si 2 licee 

(Stalpeni si Topoloveni). In fiecare comună exista gradiniţe, şcoli primare si 

gimnaziale, scolile gimnaziale fiind amplasate de regula in centrele 
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comunelor.Scoala de arte si meserii functioneaza in centrul comunei 

Stalpeni. 

In orasul Topoloveni functioneaza Liceul Teoteric „Ion Mihalache”, avand 

o veche traditie si fiind recunoscut in toata zona ca fiind un liceu de 

prestigiu,cu rezultate deosebite la concursurile scolare si olimpiadele 

judetene si nationale.Recunoasterea si faima acestui liceu este data nu 

numai de rezultatele deosebite ale elevilor, ci si de profesorii care predau  

aici si se implica in actul de invatamant, facand ca renumele acestui liceu sa 

fie dus in toata tara.  

Liceul din orasul Topoloveni este un liceu teoretic care are ca profile 

importante filologia si metematica-informatica. Datorita amplasarii sale, 

liceul ofera servicii educationale pentru elevii din orasul Topoloveni, satele 

apartinatoare acestuia (Tiganesti, Goronesti, Inuri, Crintesti), pentru toata 

zona/valea Topoloveni – Priboieni –Dobresti – Botesti,  dar si pentru com. 

Leordeni si comunele vecine din judeţul Dambovita(comunele aflate in 

vecinatatea orasului Topoloveni). 

Din punct de vedere a acoperirii geografice a sistemului educaţional, 

exceptand orasul Topoloveni unde exista inclusiv liceu, in aproape toate 

comunele si satele apartinatoare acestora, din teritoriul analizat 

functioneaza gradinite, scoli primare si scoli gimnaziale. 

La nivelul teritoriului, in anul 2011, au absolvit diverse forme de 

invatamant: 1101 copii prescolari, 1425 elevi de scoala primara, 1574 elevi 

de scoala gimnaziala, 52 elevi ai scolii de arte si meserii si 990 elevi de liceu 

(de la 2 licee din teritoriul aferent GAL). 

Limba de predare a tuturor unităţilor de învăţământ din teritoriu este 

limba română. 

In tabelul urmator este prezentata, pentru fiecare tip de institutie in parte, 

structura retelei din teritoriu, raportata la numarul de elevi inscrisi. 
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Comuna/oras Nr. institutii 

educationale 

Total absolventi 

(2011) 

           GRADINITE 

Beleti-Negresti 3 18 

Bogati 6 142 

Boteni 2 77 

Botesti 2 48 

Davidesti 2 90 

Hartiesti 3 37 

Hulubesti 5 43 

Leordeni 5 58 

Priboieni 4 31 

Stalpeni 6 187 

Topoloveni 4 313 

Vulturesti 5 100 

        SCOLI PRIMARE 

Beleti-Negresti 3 28 

Bogati 4 158 

Boteni 2 97 

Botesti 1 45 

Davidesti 1 147 

Hartiesti 2 47 

Hulubesti 2 30 

Leordeni 3 186 

Priboieni 1 22 

Stalpeni 5 176 

Topoloveni 2 402 

Vulturesti 4 117 

     SCOLI GIMNAZIALE 

Beleti-Negresti 2 28 
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Bogati 2 166 

Boteni 1 108 

Botesti 1 37 

Davidesti 1 126 

Hartiesti 1 32 

Hulubesti 1 45 

Leordeni 3 185 

Priboieni 1 31 

Stalpeni 3 217 

Topoloveni 2 488 

Vulturesti 1 156 

      SCOLI DE ARTE SI  

             MESERII 

Stalpeni 1 52 

      LICEU/COLEGIU 

Stalpeni 1 333 

Topoloveni 1 657 

                                                                                 Sursa: Fise de date localitati 

 

Analizele datelor din perioada 2005 – 2011 arata o scadere in timp a 

numarului absolventilor diverselor forme de invatamant, tendinta 

caracteristica pe intreg spatiul rural al Romaniei. Aceasta tendinta este 

cauzata de natalitatea scazuta si migratia populatiei tinere din localitate.  

La nivelul Teritoriului Drumul Carelor in anul 2011 sunt 432 cadre 

didactice, din care 175 fac naveta pentru a ajunge la unitatea de invatamant 

la care sunt incadrati. 
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Cadre didactice Nr. Din care 

 navetisti 

Educatori 79 22 

Invatatori 96 24 

Profesori invatamant gimnazial 191 91 

Profesori scoli de arte si meserii 7 3 

Profesori grup scolar si liceu 59 35 

TOTAL 432 175 

                                                                            Sursa: Fise de date localitati 

Raportand numarul personalului didactic la numarul de absolventi, rezulta 

ca la 14 copii revine un educator, respectiv 15 copii la un invatator. Acest 

raport este mai mic in cazul ciclului gimnazial, fiind 1 profesor la 8 elevi. 

In teritoriu exista o singura unitate de invatamant privat, in orasul 

Topoloveni, Gradinita particulara „LICURICII”.  

Dotări sportive  

În cele 12 comunităţi din teritoriu există un număr de 78 

unităţi recreative, după cum urmează : 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Tipul unitatii/categorii de 

unitati recreative 

Total 

unitati/categorie 

1 Terenuri de sport 27 

2 Sali de sport 8 

3 Parcuri 13 

4 Spatii de joaca in aer liber sau 

in interior 

7 

5 Camine culturale 16 

6 Cluburi ale copiilor 1 

7 Cluburi sportive 4 
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8 Centre comunitare 0 

9 Alte tipuri de 

cluburi(mentionate) 

Baze sportive 

2 

10. Bazine de inot 0 

      

TOTAL 

 78 

                                                                            Sursa: Fise de date localitati 

Datele din tabelul de mai sus arata ca cele mai multe unitati recreative sunt 

reprezentate în primul rând de terenurile de sport, urmate de camine 

culturale, parcuri si spatii de joaca. Practic aceste patru categorii insumeaza 

peste 85% din totalul categoriilor de unitati recreative si exceptand 

situatiile atipice, se poate afirma ca fiecare localitate din teritoriul aferent 

GAL are cel putin un teren de sport, respectiv de la 1-3 camine culturale 

(exceptie fac comunele Bogati si Botesti care nu au nici unul).In ceea ce 

priveste orasul Topoloveni aici se gasesc 5 terenuri de sport si  2 camine 

culturale. Parcurile sunt de asemenea cel mai bine reprezentate in orasul 

Topoloveni care are 8 parcuri, iar in alte 5 comune exista cate unul. 

Terenuri de sport exista in toate localitatile din teritoriul analizat. Sunt si 

localitati unde numarul terenurilor de sport se situeaza peste medie (4 in 

comuna Priboieni si 5 in orasul Topoloveni). Terenurile de sport apartin 

unitatilor administrativ-teritoriale si/sau scolilor din acestea si, in general 

accesul este gratuit.De subliniat ca in circa 85% din cazuri, starea 

terenurilor este buna sau acceptabila. 

Caminele culturale apartin primariilor si in general, fiecare primarie 

administreaza cate un camin cultural. Cum am precizat si mai sus, sunt si 

comune in care nu exista nici un camin cultural: comunele Bogati si Botesti, 

cele mai multe camine culturale aflandu-se in comuna Leodeni un număr 

de  3. Studiile de referinta in domeniul infrastructurii culturale arata ca, in 

aproximativ 5-7% din comunele Romaniei nu exista locatii pentru caminele 

culturale sau daca exista acestea sunt uneori impracticabile. In aproximativ 
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40% din comunele din Romania, exista o singura locatie pentru un camin 

cultural. Circa 53-55% dintre comune dispun de 2,3 sau 4 locatii. 

Tocmai din aceasta perspectiva si analiza, am putea spune ca in teritoriul 

GAL Drumul Carelor institutia Caminul Cultural este relativ bine 

reprezentata (cu exceptiile deja mentionate)  iar starea acestora per total 

este buna.Potrivit Raportului Centrului de Studii si Cercetari in domeniul 

Culturii, in circa 35% dintre comunele Romaniei, discoteca organizata in 

incinta Caminului cultural este activitatea cea mai frecventa, profitabila si, 

in acelasi timp, controversata. De asemenea, in aproximativ 55% din 

comune, incinta principala a caminului cultural este inchiriata periodic, 

pentru organizarea ceremoniilor locale (nunti, botezuri, mese de 

pomenire).Aceasta poate si pentru faptul ca, alaturi de discoteci, 

ceremoniile locale sunt cele mai vizibile, frecvente si profitabile activitati 

organizate in caminele culturale. Aceasta nu inseamna ca nu sunt 

organizate si activitati si evenimente culturale, actiuni comunitare de 

interes local sau judetean (zilele localitatilor, Festivaluri folclorice locale, 

diverse manifestari culturale periodice sau anuale etc). Asemenea 

evenimente, chiar daca nu sunt spectaculoase (pentru ca, de cele mai multe 

ori, nu depasesc granitele localitatii), mobilizeaza intreaga comunitate  si 

asigura coeziunea si participarea comunitara. 

Accesul locuitorilor este contracost in cazul evenimentelor recreative/ de 

divertisment(discoteca, vizionari de filme, spectacole cu invitati din 

exteriorul comunitatii etc) si gratuit indeobste numai in cazul 

evenimentelor culturale locale si/sau actiunilor comunitare. 

In privinta spatiilor de joaca, cu exceptia orasului Topoloveni, unde avem 3 

spatii de joaca, teritoriul analizat este slab reprezentat în teritoriu mai 

existând 2 spatii de joaca la Boteni si cate unul la Bogati si Hartiesti.  

În ceea ce priveşte cele 8 sali de sport, acestea sunt concentrate in jumatate 

din totalul localitatilor ce compun teritoriul :Topoloveni (2 sali) si cate una 

in alte 6 comune: Stalpeni, Boteni, Hartiesti, Vulturesti, Davidesti si 

Hulubesti. Toate salile de sport apartin scolilor si majoritatea permit 
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accesul gratuit.Dotarea si starea de functionare a acestor 8 sali este una 

buna. In aria analizata exista 4 cluburi sportive (cate unul in localitatile: 

Topoloveni,Stalpeni,Beleti-Negresti si Boteni).Numarul acestor unitati 

recreative este  unul relativ mic (in comparatie cu celelalte unitati 

recreative) si nu sunt uniform distribuite in teritoriu. Practic, doar un sfert 

din localitatile analizate au cluburi sportive. In orasul Topoloveni exista si 

un club al copiilor unde cadrele didactice organizeaza saptamanal activitati 

recreative si de dezvoltare a aptitudinilor copiilor si nu putini sunt copiii 

care frecventeaza cel putin o activitate/un domeniu in acest club. 

Se observa ca in localitati precum Topoloveni, Stalpeni, Boteni, Priboieni, 

Leordeni si Hartiesti unitatile recreative sunt cel mai bine reprezentate 

(prin raportare la intreg teritoriul analizat). Practic, dupa acest criteriu dat 

de numarul total al unitatilor recreative, se poate obtine un „Clasament”  

care arata astfel: 

          

         

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localitate 

 

Nr. unitati 

recreative 

 

1.Topoloveni 

 

22 

2. Stalpeni 8 

3. Boteni 8 

4. Priboieni 7 

5. Hartiesti 7 

6. Leordeni 6 

7. Bogati 6 

8. Beleti-Negresti 5 

9.Hulubesti 4 

10. Davidesti 3 

11. Vulturesti 3 

12.Botesti 1 
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In contextul strategiei de dezvoltare, relevant este insa nu numai acest 

numar mare de unitati, ci si interventiile pentru: 

 Conservarea si mentinerea functionarii acestora- pentru acele 

unitati care au o stare de functionare foarte buna/ 

buna/acceptabila; 

 Modernizarea si dotarea celor care au o stare de functionare 

nefunctionala; 

 Revitalizarea/refacerea/consolidarea acelor unitati care in 

prezent sunt total nefunctionale ; 

 

III. 4 Activitati sociale si institutii locale  

Administratie locala  

Denumirea serviciilor, birourilor si compartimentelor care alcatuiesc 

organigrama institutiilor locale (primarii/consilii locale) comunelor, 

respective orasului analizat, este tipica pentru orice primarie din Romania 

(impozite si taxe, registru agricol, fond funciar, asistenta sociala, etc). 

Faptul ca ele sunt organizate uneori ca servicii, alteori ca birouri, depinde 

de complexitatea sarcinilor si activitatilor, de numarul de locuitori 

arondati, precum si de viziunea asupra acestora, a factorilor care decid 

organizarea activitatii in cadrul primariilor. 

Serviciile de utilitate publica, asigurate de primarii, prin compartimentele 

proprii sau prin contractarea catre operatori privati sunt : 

 public comunitar local de evidenta a persoanelor; 

 iluminat public; 

 alimentare cu apa; 

 salubritate;  

 canalizare; 

 serviciu pentru situatii de urgenta; 

 serviciul public de asistenta sociala ; 

 serviciul sera/spatii verzi ; 
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 serviciul energetic ; 

 serviciul strazi/trotuare ; 

 politie locala. 

La nivelul anul 2010, in teritoriul Drumul Carelor, personalul angajat in 

structurile administrative este de 293, din care 93 functionari publici ( 

31,74%) si 200 personal contractual (68,26%).Distributia personalului, dupa 

numarul de locuitori si sate arondate, arata urmatoarea situatie :  

Localitate Total 

personal 

Functionari 

publici 

Personal 

contractual 

Nr. 

sate 

Populatie 

localitate 

-populatie 

stabila la 

1.01.2010 

Nr. mediu 

de 

locuitori/un 

angajat 

Beleti-

Negresti 

17 10 7 4 1836 108 

Bogati 28 13 15 8 4615 164 

Boteni 15 6 9 4 2572 171 

Botesti 11 6 5 2 1185 107 

Davidesti 20 11 9 3 2993 150 

Hartiesti 12 6 6 4 2079 173 

Hulubesti 12 3 9 5 3465 288 

Leordeni 28 11 17 14 5877 210 

Priboieni 19 6 13 8 3505 184 

Stalpeni 13 5 8 7 4975 151 

Topoloveni 98 7 91 4 10498 107 

Vulturesti 20 9 11 3 2890 145 

TOTAL 293 93 200 66 46490 - 

 

Sursa:Fise de date localitati  

 

Exceptand Primaria orasului Topoloveni (care are 98 angajati),Primariile 

comunale din aria teritoriului Drumul Carelor au, in medie, 24 salariati, 

variind intre 11 salariati (comuna Boţeşti ) si 28  salariaţi (comunele ) 
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Distributia acestora nu este insa echilibrata. La extreme se evidentiaza 

comune in care exista 1 angajat la 107 locuitori (comuna Botesti), pana la 

comune in care unui angajat ii corespund 288 locuitori (comuna Hulubeşti). 

Analizand aceste cifre, rezulta ca Primariile comunale din aria investigata 

au circa 24 angajati, in conditiile in care, institutiile publice mentionate 

gestioneaza: 

 populatie medie de 46490 locuitori; 

 un numar mediu de 6 sate apartinatoare comunei de referinta. 

In ultimii 3 ani, 38 angajati din cadrul primariilor analizate au urmat un 

numar de 4 programe de instruire. Aceasta inseamna ca aproximativ 13% 

din personalul de executie a urmat o forma de instruire in ultimuii 3 ani, 

un numar relativ mic raportat la nevoile reale ale comunitatilor. 

Cursuri la care a participat personalul din primarie in ultimii 3 ani 

ierarhizare in ordinea desemnarilor): 

 

 

 

Management de proiect 28 

Scriere de proiecte 4 

Management financiar 3 

Elaborarea de strategii si planuri de 

dezvoltare 

3 

                                                                     Sursa: Fise de date localitati 

 

Comunicare institutionala si transparenta decizionala 

Din toate primariile analizate, care fac parte din unitatile administrativ-

teritoriale aferente teritoriului Drumul Carelor un numar de 6 au pagina de 

web ( Beleti-Negresti, Boteni, Hartiesti, Priboieni, Topoloveni, Vulturesti), 

restul indicand, de fapt, un domeniu ce le-a fost alocat pe pagina de web, 

administrata de Consilul Judetean Arges. (www.cjarges.ro). 

http://www.cjarges.ro/
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Exista doar 2 publicatii tiparite, in Bogati: ziarul „ALTE VREMURI LA 

BOGATI” si Topoloveni, publicatia ”ORIZONT” si nicio publicatie 

electronica.Accesul la sursele de informare,indiferent de suport (web, e-

mail, publicatii tiparite sau electronice),reprezinta o importanta resursa de 

dezvoltare comunitara.Extinderea acestui model ar putea potenta 

capacitatile existente. 

Consiliile locale- activitati si rezultate  

In cifre, aceasta sectiune ar putea arata astfel: 

 4-15 consilieri locali, potrivit legii,( 4 consilieri locali la Boteni, 9 

consilieri locali  la Botesti, 13 consilieri locali la Bogati,13 consilieri 

locali la Beleti-Negresti,11 consilieri locali la Hartiesti, 13 la 

Priboieni, cate 15 consilieri locali la Leordeni si Stalpeni), in functie 

de populatia si structura localitatii (mai putin orasul Topoloveni 

care are 17 consilieri); raportat la numarul de locuitori, numarul de 

consilieri locali variaza intre 1 consilier la 615 locuitori (oras 

Topoloveni) si 1 consilier la 634 locuitori (comuna Boteni),iar 

numarul cel mai mic de locuitori/consilier se regaseste in comuna 

Botesti -1 consilier la 132 locuitori. 

 Cu o exceptie, (comuna Priboieni), toate comunele au aderat la cel 

putin o structura asociativa, cele mai cunoscute si frecventate fiind 

ACOR (asociatia Comunelor din Romania).Cu exceptia ACOR-

ului care este recunoscuta la nivel national si afiliata international, 

celelalte au in general reprezentare regionala/locala. 

- Apartenenta ACOR: comunele: Botesti, Boteni, Beleti-Negresti, Leordeni.  

-Apartenenta: Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „SERVSAL” Arges 

(ADI) –Bogati, Stalpeni, Topoloveni, Hartiesti,      

-Apartenenta: Asociatia Termoserv Arges - Topoloveni; 

-Apartenenta:Consortiul Zonal Topoloveni -oras Topoloveni, comuna 

Priboieni, comuna  Leordeni. 

 Doar 3 localitati, din comunitatile investigate (Bogati, Leordeni, 

Hartiesti) sunt infratite cu o unitate administrativ-teritoriala din 
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alte tari. Tarile din care provin aceste unitati teritoriale apartin 

spatiului comunitar european (mai ales Italia) si nu numai (Malta, 

Letonia).Infratirile pe localitati se prezinta astfel: 

- Bogati : Italia (Erchi, Vila Castelli), Letonia (Talsi), Malta( 

Ghanjensielem, Gharb); 

- Leordeni: Italia (Vivaro); 

- Hartiesti: Italia (Piane Crati). 

In ceea ce priveste actiunile comune, acestea s-au derulat in ultimii ani si au 

constat, preponderent in vizite de lucru, schimb de experienta, oportunitati 

pentru proiecte comune, cu atat mai mult cu cat trei localitati aferente 

teritoriului GAL fac parte din Asociatia de tip ONG – Consortiul Zonal 

Topoloveni, care este o organizatie benevola, non-profit, de unitati 

administrativ-teritoriale care urmaresc sa realizeze in comun investitii, 

activitati, lucrari si servicii publice de interes comunitar in foarte multe 

domenii de activitate. 

Organizaţii neguvernamentale. In aria Teritoriului Drumul Carelor au fost 

identificate 14 organizaţii neguvernamentale distribuite, ca arie 

geografică, în 8 dintre cele 12 comunităţi ale teritoriului.  

De asemenea, unităţile administrativ teritoriale analizate sunt parte 

componentă a 5 Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară, asociaţii 

constituite în vederea implementării unor proiecte la nivel local şi judeţean 

în domeniul gestionării deşeurilor, al termoficarii, acţiunilor educative, 

sociale, religioase şi culturale şi a dezvoltării comunitare, şi anume: 

 Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Arges (ADIA); 

 Asociatia Comunelor din Romania; 

 Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „SERVSAL” Arges (ADI) –

Bogati, Stalpeni, Topoloveni, Hartiesti,  

 Asociatia Termoserv Arges; 

 Asociaţia Consortiul Zonal  Topoloveni (de tip ONG)  
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Pe lângă asociaţiile care au drept scop implementarea unui anumit proiect, 

în teritoriul analizat au fost identificate 9 ONG-uri cu diverse domenii de 

activitate (vezi tabelul de mai jos). 

 

 

Asociaţia Centrul de consiliere si educare pentru persoanele aflate in 

situatii de risc- Sf. Dumitru”, Topoloveni este acreditata ca furnizor privat 

de servicii sociale pentru urmatoarele servicii: informare si orientare, 

consiliere sociala, consiliere psihologica si educatie formala/non-formala si 

Nr. Organizaţie 

neguvernamentală 

Domeniu de activitate Sediu 

1 Fundatia “Dinu Lipatti”  Cultural Leordeni 

2 Asociaţia comunitara “Petre 

Tutea – Ion Chelcea” 

Educational - cultural Boteni 

3 Asociaţia Sportiva Stejarii Beleti-

Negresti  

 Sportiv Beleti-

Negresti 

4 Asociaţia Centrul de consiliere si 

educare pentru persoanele aflate 

in situatii de risc- Sf. Dumitru” 

Furnizare servicii sociale Topoloveni 

5 Asociaţia“Virtutea Senectutii”- 

asociatia pensionarilor 

Apararea 

drepturilor,intereselor si 

demnitatii poensionarilor 

Topoloveni 

6 Asociatia Proprietarilor de 

paduri –Stejarul (A.P.P Stejarul) 

forestier Topoloveni 

7 Club Sportiv Top Arena  

(C.S Top Arena) 

Sportiv Topoloveni 

8 Asociatia “Farmecul copilariei” Educational Topoloveni 

9 Asociaţia “Daruind vei dobandi 

si tu” 

Furnizare servicii sociale Topoloveni 

                                                                                        Sursa: Fişe de date localităţi 
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informala.In Asociaţia Comunelor din România sunt înscrise comunele 

Botesti, Boteni, Beleti-Negresti, Leordeni. 

III.5 Bilanţul politicilor întreprinse în teritoriu  

În general, politicile de dezvoltare locală din ultimii ani au avut ca scop 

asigurarea unui minim necesar în ceea ce priveşte infrastructura şi dotarea 

cu utilităţi. Majoritatea acţiunilor întreprinse de comunităţile locale au 

vizat modernizarea drumurilor judeţene şi comunale, iluminatul public, 

asigurarea reţelelor de utilităţi (alimentare cu apă, gaze naturale, energie 

electrică, canalizare, telefonie, internet, cablu TV), apărarea împotriva 

revărsării apelor din reţeaua hidrografică extrem de bogată care 

traversează zona.  

Un al doilea grup de acţiuni a vizat reabilitarea clădirilor publice 

(grădiniţe, şcoli, primării, dispensare) şi a unor elemente de patrimoniu 

construit (biserici din lemn, cruci de piatră, etc). De asemenea, a existat o 

preocupare pentru construirea de săli de sport şi pentru amenajarea sau 

refacerea unor spaţii de recreere pentru comunitate. Din analiza datelor la 

nivelul teritoriului GAL Drumul Carelor s-a constatat că s-a pus accent atât 

pe accesare fondurilor cu finanţare nerambursabilă cât şi pe atragerea de 

venituri de la bugetul de stat în special pentru îmbunătăţirea infrastructurii 

de bază evidenţiindu-se în acest domeniu un număr de 18 proiecte 

finanţate finalizate sau aflate în diferite stadii de implementare. 

 

Factorii care au influenţat dinamica  dezvoltării locale au fost : capacitatea 

administraţiei  publice locale de a  elabora şi implementa  strategii adecvate 

de dezvoltare locală ; spiritul antreprenorial –  disponibilitatea membrilor 

comunităţii locale de a iniţia  şi desfăşura activităţi economice;  

disponibilitatea  de asociere şi  cooperare a actorilor locali;nivelul de 

pregătire a actorilor locali individuali; densitatea relaţiilor sociale 

construite cu  actori din afara localităţii –conectivitatea actorilor locali cu 

actori externi facilitează implicarea comunităţii în programe şi proiecte mai 
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largi. Strategiile si politicile de dezvoltare locală în comunele membre GAL 

Drumul Carelor  sunt, în cea mai mare măsură a lor, tributare 

compatibilităţii cu tendinţele, strategiile şi politicile existente la nivel 

regional, naţional sau global, respectiv condiţiile de eligibilitate, alocare şi 

gestionare a Fondurilor comunitare specifice acestei politici. 

Toate localităţile membre ale GAL Drumul Carelor au elaborat în ultimii 

ani propriile Strategii de dezvoltare locală socio-economică , adaptate la 

nevoile specifice din fiecare comunitate , rezultate a trei factori distincţi : 

- Dezvoltarea activităţilor economice deja existente; 

- Dezvoltarea de noi activităţi economice de către actorii locali; 

- Atragerea de investiţii externe şi localizarea acestora în aria localităţii 

ţintă; 
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Nr. crt. Localitate  Titlul proiectului Sursa de finanţare  Observaţii  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oraşul 

Topoloveni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ Consolidare – restaurare şi 

valorificare turistică Biserica cu 

Hramul „ Adormirea Maicii 

Domnului din Goleştii Badii „ Oraş 

Topoloveni , judeţul Argeş „ 

Programului Operaţional  

Regional Axa Prioritară 5 “ 

Dezvoltarea durabilă şi 

promovarea turismului “ , 

Domeniul major de 

intervenţie 5.1 

Proiect în 

derulare  

„ Consolidare – restaurare şi 

valorificare turistică Biserica cu 

Hramul „ Sfinţii Arhangheli Mihail 

şi Gavril , Inuri „ Oraş Topoloveni , 

judeţul Argeş 

Programului Operaţional  

Regional Axa Prioritară 5 “ 

Dezvoltarea durabilă şi 

promovarea turismului “ , 

Domeniul major de 

intervenţie 5.1 

Proiect în 

derulare  

Modernizarea şi reabilitarea reţelei 

de străzi urbane în oraşul 

Topoloveni 

Programul Operaţional 

Regional 2007-2013 , Axa 

Prioritară 2 Îmbunătăţirea 

infrastructurii regionale şi 

locale de transport, DMI 2.1 

Proiect în 

derulare 

Centrala fotovoltaică 3MWp de 

producere a energiei electrice din 

conversia energiei solare în oraşul 

Topoloveni, Parcul Ştiinţific şi 

Tehnologic ”TOP PARC 

TOPOLOVENI” 

Programul Operaţional 

Sectorial „Creşterea 

Competitivităţii 

Economice” , Axa 

prioritară 4 – Creşterea 

eficienţei energetice şi a 

securităţii furnizării, în 

Proiect în 

derulare  
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contextul combaterii 

schimbărilor climatice,  

DMI  4.2 

„Bază sportivă multifuncţională în 

satul Ţigăneşti, sat aparţinător 

oraşului Topoloveni” 

Programul de dezvoltare a 

infrastructurii unor baze 

sportive din spaţiul rural 

instituit prin OUG nr. 

7/2006  

Proiect în 

derulare 

Înfiinţare „ Centru de îngrijire de zi 

pentru copii aflaţi în situaţii de risc , 

în Oraşul Topoloveni, judeţul Argeş 

 

„ Servicii Comunitare de 

prevenire a separării 

copilului de familia sa şi 

instruirea personalului 

aferent „ 

Proiect în 

derulare 

„Plantare terenuri degradate în 

extravilanul oraşului Topoloveni, 

judeţul Argeş” 

Administraţia Fondului de 

Mediu – împădurirea 

terenurilor degradate 

situate în zonele deficitare 

în păduri. 

Proiect în 

derulare 

„ Reabilitarea infrastructurii de 

transport  între Autostrada  A1-DN7-

Dj 702 –Topoloveni „ 

Program PHARE 2004-2006 

Coeziune Economică  şi 

Socială Proiecte Mari de 

Infrastructură Regională 

 

Proiect 

finalizat 

  „Reabilitarea, modernizarea şi 

dotarea Căminului Cultural 

Programul Prioritar 

Naţional Pentru 

Proiect 

finalizat 



                Gal Drumul Carelor                                                         

      Plan de dezvoltare locală 2012-2015 

 

Ţigăneşti din oraşul Topoloveni „ reabilitarea , modernizarea 

infrastructurii culturale şi 

dotarea aşezămintelor 

culturale din mediul mic 

urban 

„Infiintare centru de consiliere si 

educare de zi pentru copilul cu 

handicap ” – RO 0108.03.03.321 

Program PHARE 2001-

Coeziune economica si 

sociala 

Proiect 

finalizat 

„Dezvoltarea abilitatilor practice si 

manageriale ale resurselor umane 

din Topoloveni ” –RO 

0007.02.02.01.0326 

Program PHARE 2000 – 

Coeziune economica si 

sociala –Dezvoltarea 

resurselor umane   

Proiect 

finalizat 

2 Comuna Boteni „ Boteni-cultură şi tradiţie"  Programului Operaţional  

Regional Axa Prioritară 5 “ 

Dezvoltarea durabilă şi 

promovarea turismului “ , 

Domeniul major de 

intervenţie 5.3 

 

Proiect în 

derulare 

3 Comuna Hârtieşti  „ Canalizare menajeră în sistem Programul de dezvoltare a Proiect în 
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centralizat, comuna Hârtieşti"  infrastructurii din spaţiul 

rural instituit prin O.G nr. 

7/2006  

derulare 

4 Comuna 

Vultureşti 

Alimentare cu apă în satul 

Vultureşti, Comuna Vultureşti, 

judeţul Argeş  

Programul de dezvoltare a 

infrastructurii din spaţiul 

rural instituit prin O.G nr. 

7/2006 

Proiect 

finalizat 

Infrastructura - acces către o viaţă 

mai bună pentru romii din 

Vultureşti, Argeş 

Programul PHARE 2006 Proiect 

finalizat 

Bază sportivă multifuncţională în 

satul Bârzeşti, comuna Vultureşti , 

judeţul Argeş  

Programul de dezvoltare a 

infrastructurii din spaţiul 

rural instituit prin O.G nr. 

7/2006 

Proiect în 

derulare 

5 Comuna 

Davideşti 

„Construire bază sportivă 
multifuncţională".  

 

„ Programul de dezvoltare 

a infrastructurii din spaţiul 

rural instituit prin O.G nr. 

7/2006 “ 

Proiect în 

derulare 

6 

 

 

 

 

 

Comuna Stâlpeni 

 

 

 

 

 

„Construire punte pietonală peste 

Râul Târgului" 

Programul de dezvoltare a 

infrastructurii din spaţiul 

rural O.G nr. 7/2006 

 

„Construire bază sportivă 
multifuncţională".  

 

„ Programul de dezvoltare 

a infrastructurii din spaţiul 

rural instituit prin O.G nr. 

Proiect în 

derulare 
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7/2006 “ 

„Reabilitare drum comunal Stîlpeni-
Opreşti cu reparaţii la podul „Valea 
Tangelui" 

Proiect finanţat prin 
Fondul Român de 
Dezvoltare Sociala 

Proiect 

finalizat 

„Alimentarea cu apă în comuna 
Stîlpeni,jud.Argeş".  

Proiect finanţat prin 
Programul SAPARD. 

Proiect 

finalizat 

7 

 

 

Comuna Priboieni 

 

 

„Pod mixt peste pârâul Sămăila în 
com.Priboieni, jud.Argeş " 

 

„ Programul de dezvoltare 
a infrastructurii din spaţiul 
rural instituit prin O.G nr. 
7/2006 “ 

 

„Canalizarea şi epurarea apelor 
uzate menajere în localitatea 
Priboieni, jud.Argeş" 

Ministerul Mediului – 
Administraţia Fondului 
pentru mediu 

Proiect în 

derulare  

„Construcţie bază sportivă în 
com.Priboieni, judeţul Argeş" 

„ Programul de dezvoltare 
a infrastructurii din spaţiul 
rural instituit prin O.G nr. 
7/2006 “ 

Proiect în 

derulare 

8 Comuna Bogaţi Alimentare cu apă în satul Suseni, 
comuna Bogaţi, judeţul Argeş".  

 

„ Programul de dezvoltare 

a infrastructurii din spaţiul 

rural instituit prin O.G nr. 

7/2006 

Proiect în 

derulare  

„Reabilitare şcoală cu clasele I-VIII, 
Bogaţi,  comuna Bogaţi, judeţul 
Argeş". 

Fonduri Guvernamentale – 

Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării 

Proiect 

finalizat 

„Reabilitare şcoală cu clasele I-VIII, 
Suseni,  comuna Bogaţi, judeţul 

Fonduri Guvernamentale – 

Ministerul Educaţiei şi 

Proiect 

finalizat 
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Argeş Cercetării 

11 Comuna Leordeni Construire grădiniţă cu program 

normal la şcoala cu clasele I-VIII 

Leordeni" 

Fonduri Guvernamentale – 

Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării 

Proiect 

finalizat 

Alimentare cu apă a satelor 

Budişteni, Schitu Scoiceşti, Glodu şi 

Ciolceşti" 

„ Programul de dezvoltare 

a infrastructurii din spaţiul 

rural instituit prin O.G nr. 

7/2006 

Proiect 

finalizat 

„Construire staţie de epurare şi 
extindere canalizare satele Leordeni 
şi Cîrciumăreşti, com.Leordeni, 
jud.Argeş "  

„ Programul de dezvoltare 

a infrastructurii din spaţiul 

rural instituit prin O.G nr. 

7/2006 
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III.6 Elemente complementare privind prezentarea teritoriului  

 

Protectia mediului 

La nivelul judetului Arges, masuratorile sistematice privind concentratiile 

de poluanti in atmosfera se efectueaza cu ajutorul unei retele de 

monitorizare constituita din sase puncte de prelevare : 2 in Pitesti, 1 in 

Campulung si 3 puncte in mediul rural- Budeasa, Calinesti,Oarja. Acelasi 

lucru se poate spune si pentru jud. Dambovita unde masuratorile privind 

concentratiile de poluanti din atmosfera se realizeaza prin retele de 

monitorizare. 

Calitatea aerului in teritoriul GAL Drumul Carelor nu este monitorizata, 

dar din analiza activitatilor desfasurate in perimetrul teritoriului se 

constata ca exista 3 categorii de surse de poluanti atmosferici : 

Surse de tip urban, reprezentate in special de traficul rutier local si de 

tranzit si de incalzirea rezidentiala – poluanti : NOx, CO, SO2, compusi 

organici volatili (COV) si condensabili, particule cu continut de metale. 

In teritoriul analizat incalzirea rezidentiala se realizeaza in mare parte 

(procent 80%) cu cobustibili solizi (lemn, carbune, coceni etc). Exista 

localitati unde incalzirea se realizeaza 100% cu combustibili solizi – 

jumatate din localitatile teritoriului investigat : com. Bogati, Beleti-Negresti, 

Boteni, Botesti, Priboieni, Hartiesti. 

In ultimii cinci ani la nivelul teritoriului analizat nu au fost semnalate 

cazuri de poluare accidentala a aerului.Categoriile de activitati care pot 

afecta la nivel local calitatea aerului din teritoriul Gal Drumul Carelor sunt 

exploatari de produsi petrolieri, prelucrari mecanice, morarit si panificatie 

etc. 

Principalii poluanti pot fi particule in suspensie, compusi organici volatili, 

gaze de ardere, mirosuri.Surse asociate activitatilor agricole : culturi de 

vegetale (desfasurate in toate localitatile cuprinse in teritoriu), cresterea 

pasarilor si a animalelor si casnic – poluanti principali : NH3, CH4, N2O, 

particule, COV.Gazele rezultate din descompunerea aeroba si anaeroba a 
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deseurilor menajere aflate in spatiile de depozitare aferente localitatilor din 

teritoriu, care sunt in funcţiune sau doar au sistat depozitarea, sunt 

evacuate liber, conducand astfel la afectarea calitatii atmosferei in 

perimetrul respectiv.Astfel, se poate concluziona ca poluarea aerului in 

teritoriul Drumul Carelor cu poluantii mentionati, nu constituie o 

problema majora. In teritoriul analizat nu au fost identificate zone critice 

din punct de vedere al poluarii aerului.Din cele 12 unitati administrativ-

teritoriale care alcatuiesc teritoriul Drumul Carelor 9 localitati au sisteme 

de alimentare cu apa centralizate ( peste 75% din teritoriul analizat).Astfel 

in teritoriu situatia se prezinta dupa cum urmeaza : 

 Stalpeni – 4726 locuitori racordati ; 

 Bogati - 3173 locuitori racordati ; 

 Beleti – Negresti -1389 locuitori racordati ; 

 Boteni – 730 locuitori racordati ; 

 Botesti – 860 locuitori racordati ; 

 Hartiesti – 1924 locuitori racordati ; 

 Priboieni – 980 gospodarii ; 

 Leordeni- 330  locuitori racordati ; 

 Topoloveni – 7775 locuitori racordati. 

 Vultureşti – 1200 locuitori racordaţi 

 Hulubeşti – 300 locuitori racordaţi  

                                                                       Sursa : Fise de date localitati 

Tarifele in cazul persoanelor fizice variaza intre 2 lei/mc/pers (Botesti, 

Boteni, Bogati) si 3,72 lei/mc/pers. La Topoloveni. Persoanele juridice 

platesc pentru alimentarea cu apa intre 2 lei/mc (Boteni) si 3,70 lei/mc 

(Topoloveni).Tariful pentru serviciul de canalizare in orasul Topoloveni 

este de 3,72 lei/mc atat pentru persoane fizice cat si pentru persoane 

juridice. 

In teritoriul investigat din cele 12 localitati componente ale teritoriului, un 

numar de 3 localitati (Topoloveni, Leordeni si Stalpeni - blocuri) sunt 

racordate la sisteme de canalizare. Astfel un numar total de 5339 locuitori 
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sunt racordati la sistemele de canalizare (4734 oras Topoloveni, 330 com. 

Leordeni si 275 Stalpeni). 

In ceea ce priveste mentionarea unor statii de epurare a apelor uzate 

colectate, in fisele localitatilor se regasesc un numar de 3 localitati la nivelul 

teritoriului investigat : Stalpeni, Leordeni, Topoloveni. Acest lucru 

inseamna un procentaj mic al prezentei acestor statii de epurare 

(aproximativ 25% din teritoriu). 

Din datele extrase din fisele localitatilor a rezultat faptul ca nu exista nici 

un caz de poluare accidentala a apelor de suprafata. 

In perioada 2007-2009 a fost elaborat Master Planul pentru reabilitarea si 

modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare din judetul 

Arges, proiect finantat din Fonduri de coeziune, prin POS Mediu – 

Axa1.Compania S.C Apa Canal 2000 S.A este in prezent principalul 

furnizor de servicii pentru alimentarea cu apa, canalizare si epurare ape 

uzate.  

Principalele tipuri de soluri din teritoriul Drumul Carelor sunt soluri 

specifice zonelor colinare si soluri silvestre ale etajului deluros, soluri de 

silvostepa si soluri de lunca. Predomina solul brun de padure, dar si soluri 

brune acide, soluri brune roşcate.In luncile cursurilor de apa, solul este de 

tip aluvionar cu conţinut mare de humus, indicate pentru culturile de 

cereale, legume şi unele plante furajere. 

In ceea ce priveste bonitatea terenurilor, datele au fost preluate din fisele de 

date ale localitatilor, astfel:  

Stalpeni:  

- soluri cu fertilitate buna (teren clasa II) – 317 ha; 

- soluri cu fertilitate mijlocie (teren clasa III) – 623 ha 

- soluri cu fertilitate slaba (teren clasa IV) – 449 ha. 

Priboieni:  

- soluri cu fertilitate foarte buna (teren clasa I) – 497 ha; 

- soluri cu fertilitate buna (teren clasa II) – 100 ha 

Botesti:  
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- soluri cu fertilitate foarte buna (teren clasa I) – 1533,79 ha; 

Boteni :  

- soluri cu fertilitate foarte buna (teren clasa I) – 721 ha; 

- soluri cu fertilitate buna (teren clasa II) – 995 ha 

- soluri cu fertilitate mijlocie (teren clasa III) – 190 ha 

- soluri cu fertilitate slaba (teren clasa IV) – 500 ha   

Beleti-Negresti:   

- soluri cu fertilitate foarte buna (teren clasa I) – 12 ha; 

- soluri cu fertilitate buna (teren clasa II) – 23 ha 

- soluri cu fertilitate mijlocie (teren clasa III) – 45 ha; 

- soluri cu fertilitate slaba (teren clasa IV) – 118 ha. 

Topoloveni :    

- soluri cu fertilitate foarte buna (teren clasa I) – 300 ha; 

- soluri cu fertilitate buna (teren clasa II) – 550 ha; 

- soluri cu fertilitate mijlocie (teren clasa III) – 600 ha; 

- soluri cu fertilitate slaba (teren clasa IV) – 246 ha. 

In ceea ce priveste celelalte localitati nu sunt declarate date privind 

bonitatea terenurilor. Suprafata de teren agricol necultivata este declarata 

in cinci localitati aferente teritoriului Drumul Carelor astfel : Topoloveni 

1696 ha, Beleti-Negresti 23 ha, Botesti 400 ha, Boteni 10 ha, Priboieni 16 ha. 

Nu au fost intalnite cazuri de poluare accidentala a solului cu produsi 

petrolieri sau apa sarata.Principalele cauze de degradare a terenurilor din 

teritoriu sunt alunecarile de teren/erodarea si  inundatiile. 

 

Managementul deseurilor. 

In majoritatea teritoriului investigat este implementat serviciul de colectare 

a deseurilor menajere.Unul dintre operatorii de salubrizare este S.C 

Financiar Urban SRL (operator autorizat in Topoloveni, Bogati, Priboieni, 

Leordeni etc). In alte cazuri operatorul de servicii este un serviciu distinct 

din cadrul primariei (este cazul com. Stalpeni, Boteni, Vulturesti, Hartiesti, 

Davidesti).  
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Din cele 12 unitati administrativ-teritoriale care fac parte din teritoriul 

aferent Drumul Carelor un numar de 8 localitati beneficiaza de servicii de 

salubrizare, respectiv comunele Leordeni, Beleti-Negresti, Hartiesti, Boteni, 

Stalpeni, Priboieni, Bogati si Topoloveni.  

In general serviciile de salubrizare realizate de catre primarii nu corespund 

cerintelor legislative fie din cauza unui numar redus de recipienti de 

colectare, fie prin prisma mijloacelor de transport neadecvate (tractoare cu 

remorca, carute).  

Din totalul locuitorilor teritoriului analizat circa 38.509 locuitori beneficiaza 

de servicii de salubrizare (dintre acestia la Topoloveni, operatorul 

deserveste  10.037 locuitori). In teritoriu exista declarate aproximativ 1546 

pubele si 439 eurocontainere (plastic si otel).In ceea ce priveste tarifele 

serviciilor de salubrizare prestate, acestea variaza intre 1,5 lei/pers. 

(Stalpeni) si  5,27 lei/pers. (Topoloveni)  

pentru persoane fizice ; la persoane juridice situatia se prezinta astfel : intre 

4 lei/mc (Leordeni) si 47, 94 lei/mc (Topoloveni).Persoanele juridice platesc 

serviciul de salubrizare in doua moduri : un tarif standard anual (Beleti-

Negresti, Stalpeni) sau in functie de volumul de deseuri eliminate 

(Leordeni, Boteni, Bogati, Topoloveni, etc).  La Leordeni, Priboieni, Bogati 

si Topoloveni exista colectare selectivă a deseurilor reciclabile si 

biodegradabile prin proiectul Managementul Integrat al deseurilor solide 

din judetul Arges au fost amenajate platform pe care sunt amplasate 

eurocontainere pentru colectarea deseurilor hartie, sticla, plastic si deseuri 

menajere. Transportul se face de catre operatorul regional autorizat.La 

nivelul teritoriului nu exista instalatii de compostare a deseurilor menajere. 
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PARTEA A- II-A. : ANALIZA SWOT  

 

În urma consultărilor publice organizate în teritoriu , în cadrul cărora s-au 

colectat idei de proiecte, s-a încercat concretizarea dorinţelor actorilor din 

teritoriu in descrieri concrete de proiecte care s-ar putea implementa prin 

diferite măsuri din PNDR. S-a elaborat o fişa de proiect care a fost 

multiplicată şi distribuită actorilor din teritoriu, aceştia fiind sprijiniţi în 

realizarea unor descrieri generale, prin completarea modelului (anexa la 

PDL). După consultările din teritoriu, în cadrul atelierelor de lucru 

specifice, membrii grupului de lucru au identificat punctele forte, punctele 

slabe, oportunităţile şi pericolele pentru următoarele domenii: teritoriul, 

populaţia, economie - sectorul primar, economie - sectorul secundar, 

economie - sectorul terţiar, organizarea socială şi instituţională;  

 

TERITORIUL  

(caracteristici geografice-izolare-deservire-infrastructuri) 

(centre de interes-patrimoniu-cultură- mediu înconjurător) 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 

 

1. Varietatea reliefului si a tipurilor de 

sol permite dezvoltarea pasunilor si 

fanetelor pentru stimularea sectorului 

zootehnic, dar şi a culturilor cerealiere;  

2. Condiţiile ambientale, respectiv 

peisaje odihnitoare, aer curat, varietate 

a reliefului, lipsa unor factori poluanţi 

majori;  

3.  Relieful, clima, solul şi tradiţia 

 

1.Suprafeţele agricole sunt relativ 

reduse, terenurile sunt parcelate, ceea 

ce împiedică formarea unor exploataţii 

agricole; 

2. Exploatarea şi valorificarea 

ineficientă a resurselor naturale, lipsa 

preocupării pentru conservarea 

mediului natural (defrişarea 

necontrolată a pădurilor) 
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zonei favorizează cultura pomilor 

fructiferi;  

4. Produsele naturale (fructe de 

pădure, ciuperci, plante medicinale) 

pot fi valorificate;  

5. Suprafeţele întinse acoperite de 

livezi şi păşuni ( 33% din total fond 

funciar ) favorizează dezvoltarea 

pomiculturii şi zootehniei  

6. Potenţialul forestier ridicat  ( 49,67 

ha din total suprafaţă teritoriu )  

7. Utilizarea redusă a pesticidelor şi 

îngrăşămintelor permite practicarea 

agriculturii ecologice;  

8. Existenţa unor resurse naturale 

importante : păduri, petrol, gaze 

naturale numeroase  cursuri de ape.  

9. Infrastructură rutieră bine 

reprezentată  - existenţa a numeroase 

drumuri naţionale în număr de 4, 

drumuri judeţene - 10 şi cale ferată 

10. Amplasarea unor comune 

(Priboieni, Leordeni, Davideşti) în 

imediata vecinătate a unui centru 

urban (Piteşti )  

11. Aproximativ 100 Km distanţă faţă 

de aeroporturile din Bucureşti  

12. Amplasarea unor comune 

(Leordeni, Priboieni) la mai puţin de 

10 km de autostrada A1 

13. Existenţa pe cuprinsul teritoriului a 

3.Agricultura se practică în regim 

tradiţional, numărul mijloacelor 

mecanizate este insuficient; 

4. Nu există asociaţii sau grupuri de 

producători (în ciunda unor demersuri 

în acest sens); 

5. Starea precară a infrastructurii 

rutiere comunale 

6. Teritoriul nu este deservit în 

totalitate de reţelele de alimentare cu 

apă, canalizare, electricitate, telefonie 

fixă, cablu TV şi telefonie mobilă;  

7. Existenţa unui singur spital la 

întregului teritoriu, precum şi starea 

precară şi dotări insuficiente la nivelul 

unităţilor sanitare. 

8. Starea precară a unora dintre 

căminele culturale, care sunt folosite 

în alte scopuri : bibliotecă .  

9. Lipsa structurilor pentru asigurarea 

serviciilor de învăţămant universitar , 

precum şi starea precară a unităţilor 

de învăţămant şi dotarea precară a 

acestora.  

10. PUG - uri neactualizate, 

nerespectarea arhitecturii specifice 

locale la construcţiile noi 

11. Infrastructura turistică slab 

dezvoltată, lipsa centrelor de 

informare în comune  

12. Monumentele istorice de interes 
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reţelelor de alimentare cu apă, 

electricitate, telefonie fixă, cablu TV şi 

telefonie mobilă;  

14. Existenţa structurilor necesare 

asigurării serviciilor de învăţământ 

preşcolar şi primar (44 grădiniţe, 28 

şcoli primare, 18 şcoli gimnaziale, o 

şcoală de arte şi meserii şi  2 licee)  

15. Existenţa a 16 clădiri cu destinaţia 

cămin cultural;  

16.Existenţa pe cuprinsul teritoriului a 

unei infrastructuri sanitare bine 

reprezentată : 

            - un spital ; - o policlinică ; -32 

de cabinete medicale; - 6 dispensare; 

10 cabinete stomatologice ; -20 de 

farmacii; - 2 centre de permanenţă; - 5 

puncte sanitare.  

17. Existenţa a 2 baze sportive, iar alte 

5 baze sportive sunt în curs de 

realizare;  

18. Suprafaţa teritoriului acoperit de 

GAL (536,75 km²) permite realizarea 

de investiţii numeroase pentru 

dezvoltarea economică a teritoriului  

19. Patrimoniul arhitectural deosebit 

de bogat, reprezentat de 2 biserici 

declarate monumente istorice, dar şi 

de casa „Gussi” ce datează din secolele 

al XVIII-lea –al XIX-lea , la care se 

adaugă 2 case memoriale : casa Lipatti 

turistic nu sunt suficient semnalizate şi 

promovate; 

13. Lipsa fondurilor pentru investiţii 

de reabilitare şi restaurare a 

monumentelor istorice sau a 

obiectivelor arhitecturale de interes 

turistic 

14. Nu se derulează activităţi 

semnificative de promovare a 

meşteşugurilor tradiţionale, a 

obiceiurilor şi tradiţiilor sau a altor 

valori imateriale locale. 

15. Gestionarea necorespunzătoare a 

deşeurilor. 
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şi casa Petre Ţuţea. 

20. Practicarea  unor meşteşuguri 

tradiţionale, specifice regiunii: 

confecţionarea de coşuri din nuia, 

obiecte decorative şi funcţionale, 

dogăritul, ţesutul, sculptat. 

21. Bucătărie şi reţete tradiţionale: 

prepararea de cozonaci  şi pâine de 

casă, produse agroalimentare specifice 

regiunii: brânzeturi din lapte de vacă, 

oaie, caş afumat, ţuică, magiun, miere; 

Magiunul de Topoloveni – Brand 

naţional. 

22. Tezaur folcloric bogat susţinut prin 

implicarea actorilor locali în 

promovarea şi susţinerea culturii 

tradiţionale :  

 -  Obiceiuri şi costume populare, 

cântece şi dansuri populare specifice, 

cunoscute şi peste hotare. 

 -  Existenţa unor programe culturale 

tradiţionale: Festivalul dansului 

popular Brâul de la Boteni, Focul lu’ 

Sumedru etc.; 

OPORTUNITĂŢI RISCURI 

1. Potenţial ridicat pentru obţinerea 

de energie electrică din surse 

alternative. 

2. Posibilitatea de modernizare și de 

extindere a rețelei de tranport 

datorită așezării geografice 

1. Riscul apariţiei eroziunilor şi 

pericolelor de inundaţii datorate 

torenţilor , tendinţele de alunecare şi 

alunecările de teren datorate 

defrișărilor abuzive a fondului 

forestier. 
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favorabile (punct de legătură între 

marile orașe din zonă). 

3. Posibilitatea interesării unor 

investitori privaţi pentru 

dezvoltarea sau recuperarea 

zonelor protejate  (siturile Natura 

2000). 

4. Posibilitatea dezvoltării 

agriculturii ecologice şi producţiei 

integrate. 

5. Nivelul avansat al cercetării şi 

dezvoltării în sectoarele agrar, 

silvic şi agroalimentar. 

6. Poziţionarea Aeroportului 

Bucureşti – Otopeni oferă o 

deschidere mult mai largă a 

teritoriului 

7. Existenţa Programului Operaţional 

Regional  - dezvoltarea gradului de 

accesibilitate şi atractivitate a 

teritoriului 

8. Obţinerea de sprijin nerambursabil 

pentru reabilitarea monumentelor 

istorice şi imobilelor de patrimoniu 

local; 

9. Valorificarea potenţialului 

multicultural al regiunii, în 

contextul actual al creşterii la nivel 

mondial al interesului pentru 

2. Creşterea poluării fonice şi a 

aerului. 

3. Practici agricole care nu ţin 

seama de protecţia mediului 

4. Cadrul legislativ instabil, care 

determina uneori modificari majore in 

implementarea proiectelor de 

investitii; 

5. Posibilitatea redusa de asigurare 

a finantarii si co-finantarii proiectelor, 

datorita resurselor financiare 

insuficiente determinate de criza 

economica nationala si mondiala; 

6. Cunostinte insuficiente legate de 

elaborarea si implementarea 

proiectelor finantate din fonduri 

europene, pentru proiecte de 

infrastructura si mediu; 

7. Modificarea strategiilor 

nationale de dezvoltare datorita 

schimbarii prioritatilor nationale 

determinate de viziuni politice 

diferite; 

8. Variatiile climatice si conditiile 

meteorologice pot determina aparitia 

fenomenelor de seceta si inundatii; 

9. Instabilitatea politica si 

economica poate determina scaderea 

interesului sau chiar blocarea 
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turismul rural; 

10. Includerea în patrimoniul cultural 

al unor obiective care nu figurează 

în prezent în aceste inventare; 

11. Crearea identităţii proprii a 

teritoriului 

dezvoltarii de investitii in cadrul 

teritoriului. 

 

 

POPULAŢIA  

( Demografie-populaţia activă-îmbătrânire-nivel de instruire-cunoştinţe şi 

competenţe specifice teritoriului ) 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 

1. Numărul de locuitori de pe 

cuprinsul teritoriului (47.290 la nivelul 

anului 2002) permite realizarea de 

investitii mici cu impact ridicat la nivel 

de individ. 

2. Numărul de locuitori relativ redus 

raportat la nivelul ajutorului financiar 

oferit de Axa 4 LEADER, permite 

creşterea rapidă a nivelului de trai 

prin investiţii realizate cu un efort 

financiar scăzut. 

3. Populatia activa este de 37.048 

locuitori, reprezentand 78,34% din 

numărul total. 

4. Rata şomajului la nivelul teritoriului 

este de 5,94%, sub media pe ţară 

5. Forţă de muncă disponibilă, relativ 

ieftină 

6. Structură încă echilibrată a 

 

1. Spor natural negativ, natalitate 

scăzută 

2. Grad de ocupare scăzut 

3. Migrarea populatiei cu un nivel 

de educatie mediu şi superior în afara 

teritoriului, datorita faptului ca 

majoritatea locuitorilor nu au un loc 

de munca stabil la nivelul teritoriului 

Tinerii nu sunt interesaţi să 

investească şi să lucreze în domeniul 

agricol - spirit antreprenorial 

insuficient dezvoltat. 

4. Condiţiile locale nu atrag/nu 

menţin forţa de muncă calificată de la 

oraşe la sate (profesori, medici, 

avocaţi etc.). 

5. Abandon şcolar ridicat în rândul 

etnicilor romi 
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populaţiei în ceea ce privește 

raporturile tineri/ vârstnici și 

femei/bărbaţi 

7. Natalitate crescută în rândul 

populaţiei de etnie romă. 

8. Existenta structurilor de învăţământ 

mediu asigură instruirea populaţiei la 

nivel elementar. 

9. Exista personal calificat pentru 

activitatile economice desfasurate de 

operatorii economici activi la nivelul 

teritoriului. 

10. Majoritatea populaţie se ocupă cu 

practicarea agriculturii (pomicultură) 

– competenţe în domeniul agricol. 

11. La nivelul teritoriului s-au realizat 

cursuri de reconversie profesională. 

12. La nivelul teritoriului, populatia 

inca pastreaza datinile si obiceiurile (a 

se vedea sondajul de opinie). 

13. Activități artizanale şi tehnici 

tradiţionale de prelucrare a lemnului. 

6. Cele mai apropiate universităţi 

sunt în oraşele Piteşti, respectiv 

Targoviste. 

7. Necorelarea educaţiei şi 

instruirii cu cerinţele pieţei muncii 

8. Serviciile medicale sunt 

asigurate la un nivel inferior 

9. Căminele culturale nu au 

programe regulate cu adresabilitate 

pentru copii, tineri şi adulţi 

10. Lipsa cluburilor copiilor cu 

activităţi şcolare şi extracuriculare 

 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNITĂŢI RISCURI 

1.Existenţa programelor de dezvoltare 

comunitare (PNDR si POS-DRU) şi 

naţionale de asigurare a accesului la 

educaţie pentru populaţie; 

2. Posibilitatea accesării unor 

programe de finanţare 

guvernamentale pentru reconversie 

profesională şi crearea de noi locuri de 

1. Discrepantele dintre mediul rural şi 

cel urban determina migrarea în afara 

teritoriului a populaţiei tinere şi/sau 

cu nivel de educatie peste mediu; 

2. Cresterea ponderii muncii la negru 

are efecte negative asupra pietei 

muncii, economiei locale si implicit a 

asistentei sociale; 
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muncă pentru şomeri; 

3. Implicarea autorităţilor publice în 

problemele sociale ale comunităţii; 

4. Posibilitatea oferită de programele 

naţionale pentru finanţarea de 

investiţii şi IMM, prin care se crează 

noi locuri de muncă; 

5. Majoritatea măsurilor din PNDR 

favorizează investitiile realizate de 

către tinerii din spaţiul rural, oferind 

posibilitaea reducerii migraţiei forţei 

de muncă; 

6. Facilităţile oferite de programele 

naţionale şi europene pentru 

menţinerea tinerilor în mediul rural; 

7. Cerinţe ridicate ale pieţei externe 

pentru produse tradiţionale şi 

meşteşugăreşti, care pot fi realizate la 

nivelul teritoriului prin înfiinţarea de 

ateliere care pot crea locuri de muncă 

şi venituri pentru populaţie. 

8.Promovarea și extinderea 

programelor de calificare şi recalificare 

profesională existente, prin 

cuprinderea unei palete mai largi de 

beneficiari 

9. Posibilităţi de promovare a unor 

produse specifice, reprezentative. 

 

3. Adaptarea mai lenta a populatiei 

rurale mature si varstnice la 

schimbarile si provocarile lumii 

actuale, în general, si la fenomenul 

mobilitatii si reconversiei profesionale, 

in special; 

5. Condiţiile economice actuale 

determina restringerea activitatii 

sectoarelor economice si implicit 

cresterea ratei somajului; 

6. Instabilitatea polica, care creaza 

fluctuatii de personal la nivelul 

autoritatilor locale si institutiilor de 

stat. 
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ACTIVITĂŢI ECONOMICE  

(primar-secundar-terţiar-servicii-turism) 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

1. Ponderea mare a pădurilor (49,67% 

din suprafata teritoriului) permite 

dezvoltarea sectorului de exploatare si 

prelucrare a lemnului; 

2. Ponderea relativ mare a livezilor şi 

păşunilor (fâneţe) – 33,00% din totalul 

terenului arabil productiv) permite 

dezvoltarea facilă a sectorului pomicol 

şi zootehnic  

3.Tipurile de sol existente pe cuprinsul 

teritoriului permit cultivarea şi 

dezvoltarea cu succes a plantaţiilor 

pomicole, a pepinierelor pomicole, etc. 

4. Pe terenurile agricole parcelate în 

suprafete mici, în general nu se 

utilizeaza nitrati, fertilizatori, 

pesticide, ceea ce poate conferi 

produselor o etichetare ecologica; 

5.Proprietatea privata este 

reprezentata într-o pondere mare 

asupra terenului arabil si a efectivului 

de animale; 

6. Prezenta pe cuprinsul teritoriului a 

mai multor domenii de activitate în 

sectorul industrial. 

7.Nivelul scazut al taxelor si 

impozitelor locale; 

8.Disponibilitatea terenurilor si 

1.Proprietarii de teren agricol detin 

parcele mici, de maxim cateva ha, si 

sunt in numar foarte mare 

2.Majoritatea proprietarilor de teren 

agricol care detin suprafete de teren 

mici, utilizeaza recoltele in scopuri 

proprii fara valorificarea acestora. 

3.Nu există suficiente puncte de 

colectare şi desfacere a produselor 

agricole, iar sistemul de colectare, 

prelucrare si valorificare superioara a 

produselor specifice se face in cantitati 

mici, iar utilarea tehnica este precara. 

4.Deşi la nivelul teritoriului sectorul 

terţiar este bine reprezentat, serviciile 

oferite sunt minimaliste. 

5.Absenta intreprinderilor mari, care 

pot sprijini substantial dezvoltarea 

economica a teritoriului. 

6. Principala piata de desfacere pentru 

activitatile comerciale este între 

granitele teritoriului, societatile 

comerciale neputând face fata 

individual presiunilor concurentiale 

din afara teritoriului . 

7.Lipsa de interes a operatorilor 

economici cu privire la obtinerea de 

fonduri nerambursabile, datorita 
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spatiilor pentru dezvoltari 

antreprenoriale; 

9.Existenta produselor accesorii ale 

padurii (ciuperci, fructe de padure, 

plante medicinale etc.) care pot fi 

valorificate la potentialul maxim al lor; 

10.Existenta unor produse tradiţionale 

specifice, cunoscute pe plan 

internaţional – Magiunul de 

Topoloveni -  BRAND NAŢIONAL, 

precum şi pe plan national, precum 

„Ţuica de Vultureşti”, „ Caşul afumat 

de Boteni”, iile şi covoarasele cusute 

manual; 

11.La nivelul teritoriului exista 

numeroase monumente arhitecturale, 

naturale si situri arheologice 

recunoscute de catre Ministerul 

Culturii, care pot fi valorificate în scop 

turistic; 

12.Traditiile si mestesugurile pastrate 

pot fi utilizate în scop comercial -  

Ziua Recoltei, Festivalul Brâul de la 

Boteni; 

13.Mediul ambiant si peisajele 

naturale ofera posibilitatea dezvoltarii 

turismului pe cuprinsul teritoriului; 

14.Numarul mare al populatiei active 

reprezinta un avantaj în dezvoltarea 

sectorului economic la nivelul 

teritoriului; 

resurselor financiare reduse si 

insuficient necesare pentru finantarea 

si co-finantarea proiectelor finantate 

prin fonduri europene. 

8.Insuficienţa şi ineficienţa 

infrastructurilor pentru turism. 

9.Lipsa unui program coerent de 

promovare a turismului în zonă. 
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15. Sprijinul oferit de autoritatile 

publice în dezvoltarea economiei 

locale, prin realizarea de investitii si 

programe. 

OPORTUNITĂŢI RISCURI 

1. Existenta Programului National de 

Dezvoltare Rurala, care are ca 

obiective dezvoltarea majoritatii 

sectoarelor economice din spatiul 

rural, în principal agricultura 

(zootehnie), turismul (agroturism si 

silvoturism), silvicultura, 

diversificarea economiei rurale etc. 

2. Posibilitatea accesarii creditelor 

garantate din fonduri europene pentru 

crearea de investitii în economia 

rurala; 

3. Avantajele ofertite de programele de 

dezvoltare pentru înfiintarea de forme 

asociative în sectorul agricol; 

4.Interesul ridicat de pe piata 

produselor agricole şi alimentare 

pentru produsele ecologice; 

5.Existenta cadrului legislativ, a 

strategiei guvernamentale si a 

programelor de finantare pentru 

înfiintarea de IMM-uri; 

6.Politica nationala încurajeaza 

dezvoltarea de noi forme de turism 

(religios, rural, ecologic, agroturism, 

silvoturism etc.); 

1. Numarul de concurenti in crestere 

pentru producatorii de produse 

agroalimentare si non-agricole de pe 

piata Uniunii Europene; 

2.Cerintele cantitative si standardele 

ridicate ale marilor distribuitori fata 

de produsele alimentare si non-

alimentare ale mediului rural 

românesc pot fi o piedica în 

comercializarea eficienta a produselor 

realizate pe cuprinsul teritoriului; 

3.Indisponibilizarea fondurilor 

europene si/sau nationale de catre 

autoritatile decizionale competente; 

4.Absenta unui cadru legal pentru 

protejarea productiei agricole interne; 

5.Informarea slaba realizata de 

autoritati la nivel national pentru 

actorii economici din spatiul rural cu 

privire la normele europene, ce poate 

influenta în mod negativ activitatile 

întreprinse de acestia; 

6.Ofertele de creditare de pe pietele 

financiare sunt greu accesibile în 

contextul crizei economice actuale 

(dobanzi si garantii mari); 
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7.Cerinte ridicate ale pietei externe 

pentru produse traditionale si 

mestesugaresti, care pot fi realizate la 

nivelul teritoriului si valorificate în 

afara acestuia; 

8.Existenta pietelor de desfacere la 

nivel national si european pentru 

produsele agricole si alimentare si 

cererea continua pentru acestea; 

9.Existenta infrastructurii nationale 

necesare pentru promovarea 

obiectivelor turistice de pe cuprinsul 

teritoriului. 

7. Cresterea ponderii muncii la negru, 

cu efecte negative asupra pietei 

muncii, economiei locale si asistentei 

sociale in perspectiva; 

8. Reactia redusa a mediului local la 

schimbarile si provocarile curente, 

conducand la scaderea competitivitatii 

teritoriului comunei, in favoarea altor 

teritorii sau regiuni, considerate mai 

atractive din punct de vedere turistic; 

9.Promovarea la nivel national si 

international a altor puncte de atractie 

turistica, cu conditii de practicare a 

turismului superioare teritoriului 

GAL; 

10. Schimburile climatului politic ofera 

incertitudini asupra mediului de 

afaceri pe termen mediu si lung; 

 

Promovarea slaba la nivel national si 

international a traditiilor, datinilor si 

activitatilor mestesugaresti, care poate 

conduce la estomparea acestora. 

 

ORGANIZAREA SOCIALĂ ŞI INSTITUŢIONALĂ  

(activităţi asociative -ONG- organizare instituţională) 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 

1.Relaţiile de cooperare şi înfrăţire 

externă. 

2.Experienţa Asociaţiilor de 

1. Puţini bani alocaţi pentru bugetele 

locale. 

2. Relaţia dintre ONG-uri şi primării – 
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Dezvoltare Intercomunitară. 

3. Există ONG-uri înregistrate. 

4.Există centre de îngrijire pentru 

personae vârstnice , şi îngrijire la 

domiciliu, precum şi pentru copii 

aflaţi în situaţii de risc . 

5.Pe teritoriul GAL exista societăţi 

agricole. 

6.Existenţa paginilor de internet 

pentru promovare, comunicare, 

trasparenţă decizională. 

7.Animatorul local poate sprijini 

grupurile de iniţiativă să se înfiinţeze 

(informaţii, documentaţie etc.). 

8.Experinţă acumulată din dezvoltarea 

şi derularea de proiecte locale (de 

infrastructură, educaţie etc). 

9.Existenţa strategiilor de dezvoltare 

locală – constituie un punct de plecare 

pentru alte proiecte şi punct de 

temelie pentru dezvoltarea durabilă. 

10.Viziunea unitara a autoritatilor 

publice din cadrul comunelor 

componente asupra modalitatii 

integrate de dezvoltare a teritoriului 

determinat de acestea. 

 

nu există deschidere din ambele părţi. 

3. Număr insuficient  al asociaţiilor de 

tip agricol, şi a grupurilor de 

producători. 

4.Nu există suficient personal în 

primăriile din teritoriu pentru 

realizarea tuturor sarcinilor – 

organigrame reduse de personal ce 

obligă crearea de funcţii prin cumul. 

5.La construcţia bugetului nu se alocă 

bani suficienţi pentru cursuri de 

instruire a angajaţilor. 

6.Nu sunt proiecte pentru dezvoltarea 

resurselor umane în localităţile din 

teritoriu. 

7.Ineficinţă în accesarea fondurilor 

europene. 

8.Inexistenţa unei structure asociative 

cu profil turistic, eco sau agroturistic. 

9.Pe cuprinsul teritoriului exista un 

numar mic de organizatii non-

guvernamentale, iar domeniile de 

activitate ale acestora sunt limitate. 

10.Cu exceptia potentialului GAL, pe 

cuprinsul teritoriului nu exista 

parteneriate intre institutiile publice, 

agenti economici, ONG-uri. 

11.Implicarea comunitatii in 

activitatile desfasurate de scoala, 

biserica, primarie, precum si alte 

institutii si organizatii, este limitata. 
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13.Cea mai mare influenta in luarea 

deciziilor la nivelul teritoriului o au 

autoritatile locale; 

OPORTUNITĂŢI RISCURI 

1.Formele asociative reprezinta o 

prioritate în cadrul majoritatii 

masurilor de investitii din PNDR. 

2.Posibilitatea de accesare a pietelor de 

desfacere reprezentate de marii 

distribuitori, prin realizarea de 

productie cantitativa si calitativa 

superioara, în urma asocierii 

producatorilor agricoli. 

3.Existenta mai multor programe 

nationale sau internationale în cadrul 

carora Grupul de Actiune Locala poate 

aplica. 

4.Finantarea functionarii GAL si a 

dezvoltarii capacitatii administrative a 

acestuia prin intermediul Axei 4 din 

PNDR; 

5.Posibilitatea cooperarii cu alte 

institutii si forme asociative pentru 

adoptarea de bune practici si 

identificarea de noi oportunitati de 

dezvoltare. 

6.Existenţa unor surse de finanţare 

care încurajează parteneriatele. 

7.Existenţa unor surse de finanţare 

pentru Asociaţii de Dezvoltare 

Intercomunitară. 

1.Schimbarile politice pot afecta 

relatiile dintre autoritatile locale si cele 

judetene si pot îngreuna buna derulare 

a proiectelor si strategiei de 

dezvoltare. 

2.Schimbarile legislative pot afecta 

functionarea institutiilor si pot 

îngreuna constituirea formelor 

asociative sau bloca actiunile 

organizatiilor non-profit. 

3.Situaţia economiei naţionale la 

momentul actual, poate determina 

disfunctionalitati în cadrul 

autoritatilor publice si a ONG, în mod 

direct si indirect. 

4.Încrederea redusa a societatii civile 

privind actiunile întreprinse de catre 

ONG, datorita imaginii negative 

existenta la nivel national la adresa 

acestora. 

5.Lipsa facilităţilor acordate ONG-

urilor din mediul rural. 

6. Remunararea deficitara a angajatilor 

din sectorul public poate determina 

scaderea capacitatii administrative a 

institutiilor publice, prin lipsa de 

interes si motivare. 
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8.Programe europene pentru 

dezvoltarea serviciilor sociale. 

7.Influenţa factorului politic. 

 

Concluzii generale bazate pe analiza situaţiei 

     

Situaţia membrilor teritoriului reflectă o problematică complexă , a cărei 

rezolvare depinde de efortul comun al comunităţilor, precum şi de sprijinul 

şi asistenţa venită din exterior. 

Strategia de dezvoltare trebuie  să fie orientată spre schimbare, în măsura 

în care punctele slabe limitează oportunităţile şi împiedică dezvoltarea. 

Pentru a evita acest lucru trebuie realizată o reconversie profesională a 

forţei de muncă în vederea satisfacerii noilor aşteptări şi totodată creşterea 

eficienţei de producţie a IMM-urilor şi îmbunătăţirea infrastructurii. 

 

Turismul este o metodă optimă şi individuală de utilizare a resurselor 

locale care necesită o infrastructură adecvată, reabilitarea peisajului şi 

strategii de marketing eficiente. 

Zona geografică are mare potenţial de dezvoltare pomicolă si de asemenea, 

potenţial turistic ridicat (agroturism, cultural şi religios)  

Pentru a fi sustenabilă , strategia de dezvoltare a microregiunii trebuie să se 

bazaze pe resursele locale existente şi să fructifice într-o cât mai mare 

măsură oportunităţile existente. 

Teritoriul este amplasat în apropierea a două mari oraşe Piteşti şi 

Târgovişte unde există piaţă de desfacere pentru producători. 

Zona geografică are mare potenţial de dezvoltare pomicolă si de asemenea, 

potenţial turistic ridicat (agroturism, cultural şi religios)  

Toate aceste elemente coroborate pot contribui la dezvoltarea teritoriului 

atât din punct de vedere economic dar şi cultural , religios. 
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PARTEA A- III-A  :PRIORITĂŢI 

 

Spaţiul definit de teritoriul Drumul Carelor se conturează între intenţia 

păstrării și conservării unui peisaj natural și cultural specific pe de o parte 

și necesitatea exploatării a acestuia pe de altă parte. Posibilităţile de 

dezvoltare ale teritoriului 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, vor putea fi exploatate din punct de 

vedere economic. Pe de altă parte, populaţia va fi mai receptivă pentru 

protejarea naturii și conservarea culturii, dacă va avea un beneficiu 

economic sau personal în urma acestora. 

Pentru valorificarea tuturor punctelor forte specifice teritoriului Drumul 

Carelor, implicit pentru o dezvoltare echilibrată a acestuia, prin analizele 

diagnostic, respectiv SWOT şi de asemenea prin consultări ale tuturor 

actorilor locali (publici, privaţi, societate civilă), au fost stabilite 

următoarele linii directoare ca şi puncte cheie ale teritoriului şi drept 

urmare - axul în jurul căruia se vor centra toate acţiunile viitoare ale 

grupului : 

 Valorificarea potenţialului agricol, zootehnic, apicol şi forestier de 

care teritoriul Drumul Carelor, dispune, promovarea agriculturii 

ecologice, conservarea  biodiversităţii și promovarea notorietăţii 

produselor locale. 

 Dezvoltarea turismului, protejarea mediului, conservarea peisajului 

cultural tradiţional, un element cheie al patrimoniului naţional 

natural și architectural care contribuie la bunăstarea oamenilor și la 

consolidarea identităţii teritoriului. 

 Consolidarea serviciilor pentru populaţie: sociale, culturale, 

educative, sanitare, crearea unui mediu atractiv și stimulativ pentru 

toate segmentele de populaţie care trăiesc în zonă,  mediu care va 

oferi tineretului șanse si motive pentru a rămâne în teritoriu. 
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 Sprijinirea activitatilor non-agricole în cadrul GAL Drumul Carelor, 

sporirea atractivităţii economice, și în special susţinerea și 

promovarea meșteșugurilor, serviciilor și a prelucrării produselor din 

teritoriu. 

 Sprijinirea educaţiei vocaţionale şi a programelor de formare şi 

difuzare de cunoştinţe în teritoriul Drumul Carelor, interconectarea 

teritoriului cu alte zone din ţară și străinătate. 

Prin aceste linii directoare se urmăreşte reactivarea economică a teritoriului  

prin strategii asociate cu crearea de noi surse de locuri de muncă.Astfel se  

evidenţiază caracterul transversal al politicii de mediu în raport cu alte 

politici legate de dezvoltarea locală, acordând prioritate agriculturii 

ecologice, silviculturii, agro-industriei şi comercializării produselor 

specifice din teritoriu. 

Totodată este necesară îmbunătăţirea dimensiunii structurale a 

exploatărilor agricole şi de promovare a producţiilor cu valoare 

recunoscută şi cu o cerere în creştere pe piaţă, cu scopul de a obţine o mai 

mare competitivitate într-un context care necesită sisteme de producţie cu o 

capacitate crescută de adaptare, deschise la noile tehnologii şi la inovare, şi 

care face uz de resurse în mod durabil. Strategia teritoriului GAL Drumul 

Carelor subliniază rolul cheie pe care îl joacă modernizarea în creşterea 

eficienţei utilizării mijloacelor de producţie, având ca obiectiv general 

creşterea randamentului global, integrând criteriile de mediu în aplicarea 

acestei măsuri. 

Un alt obiectiv derivat din SWOT este de a îmbunătăţi şi inova produse şi 

procese de producţie şi comercializare, crescând valoarea adăugată a 

produsului final. Deci, se vor dezvolta acţiuni legate de prelucrare şi 

comercializare, eforturi pentru integrarea tuturor elementelor din lanţul 

alimentar. Factorul cheie este angajamentul de calitate şi sprijinul pentru 

procese inovative, toate într-un context de modernizare, bună 

dimensionare şi consolidare a acestor sectoare.  
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De asemenea, pentru a îndeplini obiectivul de schimbare de generaţie a 

responsabililor de exploatările agricole, şi în conformitate cu planificarea 

strategică a PNDR, strategia promovează instalarea tinerilor agricultori 

prin sprijinirea formalităţilor necesare pentru recunoaşterea acestora ca 

titulari şi gestionari ai exploatărilor. 

În concordanţă cu planificarea naţională, şi precedând scenarii viitoare 

competitive şi dinamice, strategia prevede obiectivul de îmbunătăţire a 

formării de manageri agricoli prin formare continuă şi actualizată.  

Se vor promova agricultura şi creşterea ecologică a animalelor prin 

diminuarea utilizării  produselor chimice, şi apicultura pentru efectul ei 

benefic asupra polenizării diferitelor specii sălbatice. Agricultura ecologică 

îmbunătăţeşte proprietăţile structurante ale solurilor, iar creşterea 

ecologică a animalelor implică o gestiune raţională a şeptelului. Asumarea 

angajamentelor de mediu de către strategia teritoriului  va contribui la 

percepţia socială a agricultorilor şi fermierilor din zonă ca gestionari şi 

păstrători ai resurselor din teritoriu. În cele din urmă, acest angajament 

pentru gestionarea durabilă a pădurilor şi a terenurilor pe care îl include 

strategia este un angajament pentru conservarea apei şi a solului, precum şi 

protecţia, menţinerea şi restaurarea biodiversităţii în zonă. 

Strategia teritoriului răspunde obiectivului de practicare a unui turism 

rural modern și performant, la nivelul acestuia, care să contribuie la 

creşterea numărului de locuri de muncă și a veniturilor alternative, precum 

și la atractivitatea zonei. 

Vor fi dezvoltate și sprijinite activitățile care prevăd promovarea turistică a 

teritoriului, dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement, creșterea și 

îmbunătățirea structurilor de primire turistică la scară mică. 

Un punct cheie în cadrul Strategiei este consitutuit de păstrarea și 

valorificarea patrimoniului cultural și natural al teritoriului, în scopul 

cunoașterii atractivității și potențialului turistic și cultural local. Se are în 
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vedere prezervarea și dezvoltarea patrimoniului teritoriului precum și 

păstrarea identității locale. 

Strategia răspunde nevoilor din analiza SWOT legate de diversificarea 

economică în mediul rural, favorizând un scenariu socioeconomic 

dinamic şi îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru cetăţenii din teritoriul 

GAL Drumul Carelor, dotând această zonă cu servicii pentru dezvoltarea 

ei şi pentru îmbunătăţirea educării şi formării populaţiei în scopul de a 

obţine un capital uman capabil să răspundă obiectivelor de diversificare şi 

îmbunătăţire a calităţii vieţii. 

Se vor dezvolta acţiuni pentru a răspunde necesităţii de a promova 

ocuparea forţei de muncă în zonele rurale, acordând o atenţie specială 

participării efective a femeilor şi tinerilor. Aceastea vor pune în aplicare un 

sistem integrat care să cuprindă şi să mobilizeze toţi actorii locali, ca 

răspuns la nevoile şi caracteristicile specifice ale zonei şi care să facă 

posibilă coeziunea economică şi teritorială pentru a genera bogăţie şi locuri 

de muncă. 

Strategia va pune în valoare aşa-numitele "noi surse de ocuparea forţei de 

muncă” (NSE), care sunt domeniile de activitate economică care vin să 

răspundă unor nevoi noi, exploatând în mod activ şi pozitiv resursele 

economice care se ascund în schimbările sociale, profitând de 

oportunităţile de creştere economică şi ocuparea forţei de muncă ce pot 

veni în întâmpinarea necesităţilor care decurg din aceste transformări 

sociale. 

În acest sens, politica de conservare a patrimoniului de mediu nu mai este 

un factor limitativ pentru dezvoltarea economică, ci se stabileşte ca o 

alternativă strategică în generarea de locuri de muncă: Domeniile legate de 

NSE care vor fi alimentate prin strategie pot fi clasificate în următoarele 

categorii, care toate se încadrează în domeniile majore de proiectie de 

generare de locuri de muncă: 
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 crearea de locuri de muncă şi promovarea IMM-urilor: prin strategie se 

va oferi antreprenorilor un itinerariu ghidat pentru punerea în aplicare a 

ideilor de afaceri referitoare la generarea de bogăţie în teritoriu. 

 proiectul presupune adaptarea unor circuite la deplasarea cu bicicleta şi 

restaurarea de drumuri rurale, aspecte legate direct de turism rural şi 

ecologic. 

 Valorificarea patrimoniului cultural: proiectul propune implementarea 

unui model de conservare şi prezentare a elementelor de patrimoniu 

Pe de altă parte, acest proiect nu implică numai sprijinirea activităţilor de 

inovare, ci şi  asistenţa tehnică pentru îmbunătăţirea afacerilor existente pe 

teritoriu. 

 Furnizarea de informaţii şi consilierea antreprenorilor cu privire la 

îndeplinirea obligaţiilor derivate din legislaţia de mediu, care urmează 

să fie puse în aplicare împreună cu alte proceduri pentru înfiinţarea 

companiei. Aceasta va presupune o nouă valoare adăugată afacerilor în 

acest domeniu: un management intern ecologic. 

 Consiliere cu privire la legislaţia de mediu, aprobări care trebuie 

obţinute şi procedurile care urmează să fie efectuate în ceea ce priveşte 

domeniile cheie ale managementului de mediu. 

 Consiliere privind sistemele de management  şi de calitate în afaceri, 

informarea cu privire la beneficiile aduse de certificare. 

Analizând aspectele prezentate se constată că la nivelul teritoriului GAL 

Drumul Carelor pot fi identificate următoarele priorităţi  : 

 

Prioritatea 1- Creşterea competitivităţii fermelor agricole prin investiţii 

specific, inovative şi organizarea producătorilor în structuri profesionale 

şi de piaţă 
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Prioritatea 2 – Dezvoltarea unor activităţi economice alternative prin 

investiţii non- agricole , stimularea antreprenoriatului şi schimbarea 

mentalităţii. 

 

Prioritatea 3 – Gestionarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului de 

mediu,cultural şi architectural local(tradiţional) 

 

CONCLUZIE 

Cu ajutorul priorităţilor de acţiune, potenţialul uman, natural, social-

cultural și economic existent în teritoriu va fi inventariat în mod eficient, 

reprezentând subiectul unor activităţi comune. Îmbunătăţirea capacitatilor, 

aptitudinilor şi competentelor populaţiei, diversificarea modalităţilor de 

exploatare economică precum și dezvoltarea turismului ecologic vor 

contribui la conservarea și promovarea patrimoniului natural și cultural în 

teritoriul Drumul Carelor şi a identităţii culturale. Pentru realizarea 

eficientă a PDL, contactul direct și continuu cu populaţia respectiv 

administraţiile locale și cu actorii regionali reprezintă condiţii esentiale. 

Dezvoltarea economică a teritoriului este susţinută astfel de trei piloni : 

agricultură, sector economic - servicii şi turism de nişă – agrement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agricultura 

performanta 

IMM-uri 

competitive 

Turism 

atractiv 
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Priorităţi      OBIECTIVE OPERAŢIONALE    MĂSURI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Creşterea competitivităţii 

fermelor agricole prin 

investiţii specifice, 

inovative şi organizarea 

producătorilor în structuri 

profesionale şi de piaţă 

 

Formarea profesională şi pregătirea tinerilor , 

sprijinirea tinerilor pentru accesarea fondurilor 

FEADR şi întocmirea planurilor de afaceri  

 

M 111- Formare   profesională(training), 

informare şi difuzare de cunoştinţe  

creşterea numărului de tineri agricultori care încep o 

activitate agricolă ca şefi de exploataţii şi încurajarea 

tinerilor fermieri de a realiza investiţii 

 

Dezvoltarea unor activităţi 

economice alternative prin 

investiţii non- agricole , 

stimularea 

antreprenoriatului şi 

schimbarea mentalităţii. 

 

 

M  112-  Sprijinirea tinerilor fermieri  

 

Promovarea investițiilor în exploataţiile agricole din 

sectorul vegetal și de creştere a animalelor pentru 

realizarea de construcţii noi şi/ sau modernizarea 

construcţiilor agricole existente   

 

 

M 121 Modernizarea exploataţiilor 

agrciole 

 

M
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M 141 Sprijinirea fermelor agricole 

de semisubzistenţă 

 

M 143 - Furnizarea de servicii de consiliere 

şi consultanţă pentru agricultori 

 
 

 

Gestionarea, conservarea şi 

valorificarea patrimoniului 

de mediu,cultural şi 

architectural 

local(tradiţional) 

 

 

 

Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi 

forestier” 

dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin 

încurajarea activităţilor non-agricole, în scopul 

creşterii numărului de locuri de muncă şi a veniturilor 

adiţionale. 

creşterea şi îmbunătăţirea structurilor de 

primire turistică la scară mică 

dezvoltarea sistemelor de informare şi 

promovare turistică 

crearea facilităţilor recreaţionale în vederea 

asigurării accesului la zonele naturale de 

interes turistic. 

M  123  Creşterea valorii adăugate a 

produselor agricole şi forestiere 

M 312 – sprijin pentru crearea şi 

dezvoltarea de microîntreprinderi    

M  313 –Încurajarea activităţilor 

turistice   
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PARTEA A-IV-A.: PREZENTAREA MASURILOR 

 

Măsura 411-11 

Formare profesională, informare şi consultanţă 

(corespondent Măsura 111 - PNDR) 

 

 

Argumentarea necesităţii sprijinului 

Din analiza datelor obţinute din teren, date care coroborează şi cu 

informaţiile din PNDR, reiese clar că dezvoltarea în mediul rural a fost 

influenţată în zona noastră, ca şi în întreaga ţară, printre altele, de lipsa 

unor cunoştinţe minime de management la nivelul fermelor şi de slaba 

pregătire a angajaţilor din sectoarele agricole şi non-agricole. 

Importanţa activităţilor de formare la nivelul teritoriului apare datorită mai 

multor factori: 

- necesitatea creşterii competitivităţii şi diversificării produselor din 

agricultură, zootehnie; 

- necesitatea restructurării şi modernizării sectoarelor agricol şi zootehnic, 

sectoarelor de procesare şi comercializare a produselor agricole şi 

zootehnice, apicole; 

- nevoii de dezvoltare a activităţilor economice în domeniul turismului prin 

care potenţialul natural şi cultural - etnografic poate fi folosit la maxim 

pentru dezvoltarea durabilă a teritoriului; 

- capacităţii reduse a micilor producători de a intra pe o piaţă din ce în ce 

mai globală şi mai concurenţială; 

- necesitatea încurajării afacerilor orientate spre piaţă şi îmbogăţirii 

cunoştinţelor economice şi de management; 

În acest context considerăm necesară dezvoltarea activităţilor de formare 

profesională, informare şi difuzare a cunoştinţelor, activităţi orientate către 

tineri şi persoane adulte care sunt implicate în domenii care au legătură cu 
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agricultura, creşterea animalelor, industria alimentară şi silvicultura, 

apicultură, turismul, serviciile sociale, meşteşugurile tradiţionale. 

Sprijinul acordat prin această măsură va facilita accesul la alte măsuri din 

această strategie: reconversia culturilor agricole, dezvoltarea şi activarea 

sectorului zootehnic, dezvoltarea agriculturii ecologice, diversificarea 

formelor de comercializare şi marketing a produselor agricole şi 

zootehnice, dezvoltarea turismului. 

Astfel, această măsură poate fi considerată o măsură de susţinere a 

dezvoltării economice de ansamblu a teritoriului. 

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare - miza intervenţiei 

Obiectivele măsurii 

 

Obiectiv general: 

Îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor agro-zootehnic, apicol, silvic, 

alimentar şi de servicii, utilizarea durabilă a terenurilor agricole şi protecţia 

mediului, prin acţiuni de formare, informare şi difuzare de cunoştinţe 

inovative a persoanelor adulte care activează în sectoarele menţionate. 

 

Obiective specifice: 

Dobândirea de informaţii şi cunoştinţe relevante care să permită utilizarea 

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, 

zootehnice, apicole şi forestiere, dar şi a transformărilor sociale, 

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 conservării şi creşterii 
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suprafeţelor forestiere, prelucrării lemnului şi valorificării eficiente a 

produselor pădurii. 

Obiectivele operaţionale includ acţiuni care vor contribui la: 

a) îmbunătăţirea cunoştinţelor tehnice şi economice generale specifice 

pentru agricultură, zootehnie, apicultură, silvicultură şi industria 

alimentară; 

b) pregătire generală pentru managementul şi administrarea fermelor; 

c) respectarea condiţiilor de eco-condiţionalitate şi a Standardelor Pieţei 

Agricole Comune, diversificarea sau restructurarea producţiei fermelor 

(introducerea de noi produse şi sisteme de procesare); 

d) promovarea şi respectarea standardelor de calitate a produselor agricole, 

zootehnice şi silvice precum şi a condiţiilor de mediu; 

e) educarea şi conştientizarea proprietarilor de păduri (dobândirea 

conştiinţei forestiere) în vederea asigurării utilizării durabile a pădurilor 

coroborat cu valorificarea superioară a resurselor forestiere, conservarea 

acestora, creşterea procentului de păduri la nivel local ce reprezintă 

obiective principale ale politicii naţionale forestiere; 

f) informări privind introducerea de noi tehnologii informaţionale şi de 

comunicare (IT); 

g) respectarea şi încurajarea principiului privind egalitatea de şanse între 

femei şi bărbaţi. 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire a măsurii 

Măsura combină obiective din axele 1, 2 şi 3 ale PNDR şi este în acord cu 

prevederile art. 20, lit. a, pct. 1 şi art. 52, lit.c din regulamentul 1698/2005 al 

CE. 

Măsura sprijină: 

1. Programe de formare profesională de scurtă durată (iniţiere, 

perfecţionare, specializare), în vederea îmbunătăţirii şi perfecţionării 

cunoştinţelor în următoarele domenii: 

a. Agro-silvic 

- Cultura legumelor şi cerealelor  
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- Culturile cu valoarea economică mare (pomi fructiferi, arbuşti fructiferi, 

arbuşti ornamentali, flori, etc.) 

- Managementul exploataţiilor agricole în regim familial (micro-ferme) 

- Agricultură ecologică 

- Apicultură 

- Silvicultură 

b. Protecţia mediului 

- Practici de agro-mediu; 

- Managementul durabil al terenurilor agricole şi forestiere; 

c. Conducerea afacerilor 

- Marketing-ul şi desfacerea produselor agricole, inclusiv a celor procesate; 

- Conducerea şi derularea activităţilor din domeniul turismului; 

- Antreprenoriat – demararea şi conducerea afacerilor; 

d. Domeniul prestaţiilor sociale şi de servicii pentru populaţie 

-Asistenţă socială pentru grupuri defavorizate; 

-Cadastru agricol; 

-Diverse meşteşuguri tradiţionale; 

2. Acţiuni de informare şi difuzare de cunoştinţe privind cerinţele de 

igienă, producţie, comercializare a produselor agricole şi agro-alimentare 

de pe piaţa europeană 

3. Sprijin financiar acordat pentru participarea fermierilor la diferite 

întruniri tematice, schimburi de experienţă, evenimente care pot contribui 

la informarea acestora. 

4. Informare generală privind posibilităţile de accesare a fondurilor 

europene pentru dezvoltarea afacerilor din sectorul rural ( Axa 1, Axa 3). 
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Beneficiari 

Tipuri de beneficiari 

a) Aplicanţi 

Entităţi publice sau private care activează în domeniul informării, educării, 

formării, consultanţei. Sunt încurajate parteneriatele cu furnizori de 

formare profesională şi consultanţă antreprenorială. 

b) Beneficiari 

Persoane adulte care activează în domeniile agriculturii, zootehniei, 

apiculturii,  silviculturii, industria agroalimentară, agro-turismului, 

serviciilor pentru populaţie. 

Evaluarea numărului de beneficiari: 

Se vor organiza 2 sesiuni de formare care vor cuprinde 50 persoane, din 

care : 

- 35 tineri - până în 40 de ani, din care 15 femei 

- 15 adulţi 

Se vor organiza:  

- o acţiune de informare generală privind posibilitatea accesării fondurilor 

europene de dezvoltare rurală, politica de mediu, susţinerea înfiinţării 

grupurilor de producători, cuprinde în total 20 participanţi (15 tineri – din 

care 7 femei) 

- o acţiune de informare specifică privind cerinţele pentru produsele 

agroalimentare, cuprinde în total 50 participanţi (40 tineri – din care 15 

femei) 

- o acţiune de schimb de experienţă pe teme de dezvoltare rurală, care vor 

cuprinde în total 30 participanţi din care: 

- 25 tineri (până în 40 de ani) 

-  5 adulţi 

Criterii de selecţie generale.  

PNDR, pentru această măsura nu a stabilit criterii de selecţie. 

Criteriile de selecţie locală vor acorda prioritate: 

- fermierilor de semi-subzistenţă; 
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- producătorilor din sectoarele agro-zootehnic, apicol, forestier şi 

agroindustrial; 

- tinerilor (sub 40 de ani), - cu excepţia proiectelor prin care entităţi cu 

personalitate juridică solicită formarea profesională a propriilor angajaţi 

sau membri; 

- femeilor - cu excepţia proiectelor prin care entităţi cu personalitate 

juridică solicită formarea profesională a propriilor angajaţi sau membri. 

Precizări privind acţiunile eligibile, cu titlu exemplificativ 

A. Acţiuni imateriale 

- Onorarii şi diurnă pentru experţii formatori şi consultanţi; 

- Diurne pentru cursanţi (masă); 

- Cheltuieli de transport; 

- Închirierea de echipamente specifice pentru implementarea proiectului; 

- Închirierea de spaţii adecvate pentru desfăşurarea acţiunilor de formare 

profesională; 

-Taxe pentru participarea la cursuri, care nu pot fi organizate de GAL-ul 

nostru, dar sprijină dezvoltarea resurselor umane din teritoriu. 

B. Acţiuni materiale 

- Materiale didactice şi consumabile 

 

FINANŢARE MĂSURA 411- 11(corespondent Măsura 111 - PNDR) 

 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost 

total 

mediu 

Estimarea 

costului 

total 

pe măsură 

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţie 

publică 

naţională 

Contribuţie 

privată 

1 30.000 € 

 

30.000 € 

 

24.000 € 

 

6.000 € 

 

0 € 
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Ajutorul public acordat în cadrul acestei măsuri este de 100% din totalul 

cheltuielilor eligibile. Beneficiarii finali nu vor suporta nici un fel de taxe 

pentru a participa la activităţile sprijinite prin această măsură. 

 

Indicator Ţinta 

 2012 - 2015 

% 

îndeplinire 

criterii de 

selecţie 

Număr participanţi la activităţi de formare 

profesională, din care: 

- tineri sub 40 ani  

- femei 

50 

 

35 

15 

 

 

70% 

Număr de participanţi la acţiuni de informare, 

difuzare şi transfer cunoştinţe: 

- fermieri de subzistenţă 

- persoane care fac parte din structuri 

asociative 

150 

 

110 

40 

 

 

73% 

27% 

Tipul participanţilor (după sectorul în care 

activează) 

- cultura agricolă  

- zootehnie apicultură  

- mixt  

 

Număr total de zile 

- de pregătire profesională 

- de informare şi disiminare informaţii 

- întruniri tematice, schimburi de 

experienţă 

 

 

25 

15  

10 

 

16 

10 

4 

 

2 
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Indicatori de rezultat: 

- număr de cursanţi care au terminat cu succes formarea profesională 

– 50    

- număr beneficiari de acţiuni de informare, difuzare şi transfer de 

cunoştinţe – în medie 60 de participanţi 
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PISTA DE AUDIT PENTRU MĂSURA  

 

Teritoriul : Drumul Carelor 

Măsura: 111 

Cererea de proiecte: 

Număr de înregistrare al cererii de finanţare: ___________________________ 

Titlul Proiectului: __________________________ 

Nume şi prenume/Denumire solicitant: __________________________ 

Activitatea Instituţia Cine a 
efectuat 
Nume şi 

semnătura 
Data 

Cine a verificat 
Nume şi 

semnătura 
Data 

Statut Cerere de 
finanţare 

Documente 
completate/întocmite 

1 2 3 4 5 6 

EVALUARE- SELECTARE 
1. înregistrarea Cererii de Finanţare 
şi a Dosarului Administrativ şi 
verificarea conformităţii acestora 

GAL   conformă Fişa de înregistrare a CF 
(electronic) 

Fişa de conformitate 
(electronic) Lista cererilor de 

finanţare 
eligibile Lista cererilor de 

finanţare neeligibile 

 

 

2. întocmirea calendarului privind 
verificarea selectării Cererii de 
finanţare 

GAL    Calendar de verificare a 
cererilor de finanţare 
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4. întocmirea fisei cu criteriile de 
selecţie a proiectelor 

GAL   Eligibilă Fisele individuale de evaluare 

  Raportul de evaluare cu 
ierarhizarea proiectelor 
propuse spre finanţare 

5.Verificarea prin sondaj AM 
Judeţan 

  Eligibilă/Neeligibila - 

6. Proces -verbal pentru selecţia 
proiectelor 

GAL 
(Comitetul 
de Selecţie) 

   Raportul de Selecţie al 
Comitetului de Selecţie Lista 

proiectelor propuse spre 
finanţare 

7. Transmiterea către AM judeţean 
Judeţean Raportului de selecţie al 
proiectelor propus de Comitetul de 
Selecţie al GAL, a Listei cererilor de 
finanţare eligibile/neeligibile, a 
cererilor de finanţare originale şi a 
dosarelor administrative 

GAL   Eligibilă / Neeligibilă Scrisoare de înaintare Raportul 
de Selecţie al Comitetului de 

Selecţie Lista proiectelor 
propuse spre finanţare Lista 

cererilor de finanţare 
eligibile Lista cererilor de 

finanţare neeligibile 

8. Evaluare/verificare a dosarelor 
administrative de către AM Judeţean 

AM 
Judeţean 

  Selectată pentru finanţa 
re/reportată/nefinanţată 

Lista cererilor selectate pentru 
finanţa re/eportate/nefinanţate 

3. întocmirea tabelului centralizator 
privind situaţia Cererilor de 
Finanţare depuse la nivelul GAL şi 
transmiterea acestuia către AM 
judeţean 

GAL    
Scrisoare de înaintare 

Confirmare de primire 
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9. Notificarea beneficiarilor cu 
rezultatul verificării cererilor de 
finanţare la nivelul AM Judeţean 

AM 
Judeţean 

  Selectată pentru 
finanţare/reportată/ne-

finanţată 

Lista cererilor selectate pentru 
finanţa re/eportate/nefinanţate 

Notificare 

10. Primirea şi soluţionarea 
contestaţiilor întocmirea şi 
transmiterea către AM Judeţean 
Situaţiei proiectelor după 
soluţionarea contestaţiilor la nivelul 
GAL 

GAL   Propuse pentru finanţare/ 
reporta re/ne-finanţare 

Lista cererilor selectate pentru 
finanţa re/eportate/nefinanţate 

în urma contestaţiilor 

11. Primirea Raportului de contestaţii 
de la AM Judeţean însoţit de Lista 
proiectelor selectate pentru finanţare, 
reportare, ne-finanţate în vederea 
notificării beneficiarilor 

GAL   Selectat pentru finanţa 
re/reportat/nefinanţat 

Lista cererilor selectate pentru 
f i n a nţa re/e po rta te/ n ef i n 
a nţa te în urma contestaţiilor 

12. Notificarea beneficiarilor cu 
rezultatul verificării cererilor de 
finanţare stabilit în Raportul de 
contestaţii 

AM 
Judeţean 

  Selectată pentru 
finanţare/reportată/ne-

finanţată 

Lista cererilor selectate pentru 
finanţa re/eportate/nefinanţate 

în urma contestaţiilor 
Notificare 

13. Finalizarea completării Dosarului 
administrativ şi transmiterea 
acestuia către APDRP 

AM 
Judeţean 

  Eligibilă/Selectată pentru 
finanţare 

Dosarele administrative 
completate 

14. întocmirea borderourilor de 
transmitere a cererii de finanţare 
originale şi a dosarelor 
administrative către APDRP în 
vedera contractării 

AM 
Judeţean 

   Borderou de transmitere 
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Măsura 411-12 

Instalarea tinerilor fermieri 

(corespondent Măsura 112 - PNDR) 

 

Argumentarea necesităţii sprijinului 

Aşa cum a reieşit din analiza diagnostic şi analiza SWOT, una din 

problemele cu care se confruntă teritoriul nostru este şi aceea a îmbătrânirii 

populaţiei rurale, implicit şi a fermierilor. Din cauza fărâmiţării excesive a 

terenurilor şi a costurilor mari pentru efectuarea cadastrului şi a intabulării 

terenurilor agricole, fiii fermierilor în vârstă nu deţin oficial terenuri, chiar 

dacă de multe ori părinţii le cedează exploatarea anumitor suprafeţe. 

Situaţia nu este acceptabilă pentru tineri care nu se simt în siguranţă atâta 

vreme cât nu sunt proprietari de drept, nu pot accesa anumite proiecte de 

dezvoltare care de regulă impun dovedirea dreptului de deţinere a 

terenului. Ca atare mulţi aleg să plece în străinătate la muncă, obţinând un 

venit mai mare şi mai sigur. 

Reînnoirea generaţiei şefilor de exploataţii agricole devine o necesitate a 

sectorului agricol, având ca efect atât îmbunătăţirea competitivităţii 

acestuia, cât şi îmbunătăţirea vieţii sociale a comunităţilor rurale. Generaţia 

tânără de fermieri poate să îndeplinească mai uşor cerinţele pe care 

societatea le solicită profesiei de agricultor şi totodată şi pe cele cerute prin 

reglementările Politicii Agricole Comune: securitate alimentară, igiena şi 

bunăstarea animalelor, diversificare, obţinere de produse locale de calitate 

superioară, conştientizare a rolului pe care îl joacă agricultura în 

combaterea schimbărilor de clima (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. Tinerii fermieri 

pot promova, de asemenea, o gamă largă de activităţi (turism rural, 

conservarea tradiţiilor şi moştenirii culturale), şi sunt mai deschişi în 

vederea constituirii de asocieri locale. 



                Gal Drumul Carelor                                                         

      Plan de dezvoltare locală 2012-2015 

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei 

Obiectivele măsurii 

Obiective generale 

 - Îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii sectorului agricol şi zootehnic 

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 şefilor acestora şi creşterea populaţiei active ocupate în 

agricultură şi zootehnie. 

Obiective specifice 

Creşterea veniturilor exploataţiilor conduse de tinerii fermieri. 

Obiective 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. 

Domeniul de acţiune 

Sprijinul acordat în cadrul măsurii, are ca scop: 

a) Îmbunătăţirea managementului exploataţiei agricole; 

b) Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiei agricole; 

c) Adaptarea producţiei la cerinţele pieţei; 

d)Respectarea normelor comunitare, în special, cerinţele de eco-

condiţionalitate, de protecţie a muncii, protecţia mediului şi sanitar-

veterinare. 

Beneficiari 

Sprijinul financiar prevăzut pentru această măsură, se acordă fermierilor 

care îndeplinesc la momentul solicitării sprijinului următoarele condiţii: 

a) Au vârsta sub 40 de ani şi se instalează pentru prima dată în exploataţiile 

agricole, ca şi conducători (şefi) ai exploataţiei; 

b) Deţin sau se angajează să dobândească competenţe şi calificări 

profesionale în raport cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare; 
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c) Prezintă un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activităţilor agricole din 

cadrul exploataţiei; 

d) Sunt membri ai familiei de fermier, care au lucrat mai mult de 50% din 

timpul lor de lucru în cadrul fermei (nu neapărat în ferma familiei de 

fermier) cu cel puţin 12 luni înaintea instalării sale pe cont propriu. 

 

Nivelul minim de calificare solicitat este: 

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

domeniul agricol, veterinar şi economic cu profil agricol; 

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

de absolvire a unui curs de formare de minim 150 de ore în domeniul 

agricol; 

 

Criterii generale de selecţie: 30% 

 

 

Criterii de selecţie locală: 70% 

- se va acorda punctaj suplimentar pentru : 

- proiecte inovative, 

- pentru proiectele realizate cu surse de finanţare din contribuţie 

privată mai mare de 50% din sumele solicitate  

- pentru proiectele care presupun realizarea de investiţii suplimentare 

din surse proprii  

- exploataţii vegetale şi de creştere a animalelor în sistem ecologic 

Volumul sprijinului 

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 adoptării deciziei individuale de acordare a sprijinului de instalare 

a tânărului fermier. 
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Sprijinul pentru instalare este de 12.000 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 Euro/exploataţie. 

 

 

FINANŢARE MĂSURA 411-12 (corespondent Măsura 112 - PNDR) 

 

 

 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost 

total 

mediu 

Estimarea 

costului 

total 

pe măsură 

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţie 

publică 

naţională 

Contribuţie 

privată 

12 30.000 € 

 

360.000 € 

 

288.000 € 

 

72.000 € 

 

0 € 
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Indicatori de monitorizare 

 

Indicator Ţinta 

 2012 - 2015 

% 

îndeplinire 

criterii de 

selecţie 

Număr de exploataţii care primesc sprijin 

financiar: 

- nou înfiinţate 

- conduse de tineri sub 40 de ani 

- conduse de femei 

12 

 

12 

12 

4 

 

 

 

100% 

Volumul total al investiţiilor 360.000 euro  

Număr de proiecte novative 3 25% 

Număr de proiecte care vizează acţiuni de 

protecţia mediului 

5 42% 
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PISTA DE AUDIT PENTRU MĂSURA  

 

Teritoriul : Drumul Carelor 

Măsura: 112 

Cererea de proiecte: 

Număr de înregistrare al cererii de finanţare: ___________________________ 

Titlul Proiectului: __________________________ 

Nume şi prenume/Denumire solicitant: __________________________ 

Activitatea Instituţia Cine a 
efectuat 
Nume şi 

semnătura 
Data 

Cine a verificat 
Nume şi 

semnătura 
Data 

Statut Cerere de 
finanţare 

Documente 
completate/întocmite 

1 2 3 4 5 6 

EVALUARE- SELECTARE 
1. înregistrarea Cererii de Finanţare 
şi a Dosarului Administrativ şi 
verificarea conformităţii acestora 

GAL   conformă Fişa de înregistrare a CF 
(electronic) 

Fişa de conformitate 
(electronic) Lista cererilor de 

finanţare 
eligibile Lista cererilor de 

finanţare neeligibile 

 

 

2. întocmirea calendarului privind 
verificarea selectării Cererii de 
finanţare 

GAL    Calendar de verificare a 
cererilor de finanţare 
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4. întocmirea fisei cu criteriile de 
selecţie a proiectelor 

GAL   Eligibilă Fisele individuale de evaluare 

  Raportul de evaluare cu 
ierarhizarea proiectelor 
propuse spre finanţare 

5.Verificarea prin sondaj AM 
Judeţan 

  Eligibilă/Neeligibila - 

6. Proces -verbal pentru selecţia 
proiectelor 

GAL 
(Comitetul 
de Selecţie) 

   Raportul de Selecţie al 
Comitetului de Selecţie Lista 

proiectelor propuse spre 
finanţare 

7. Transmiterea către AM judeţean 
Judeţean Raportului de selecţie al 
proiectelor propus de Comitetul de 
Selecţie al GAL, a Listei cererilor de 
finanţare eligibile/neeligibile, a 
cererilor de finanţare originale şi a 
dosarelor administrative 

GAL   Eligibilă / Neeligibilă Scrisoare de înaintare Raportul 
de Selecţie al Comitetului de 

Selecţie Lista proiectelor 
propuse spre finanţare Lista 

cererilor de finanţare 
eligibile Lista cererilor de 

finanţare neeligibile 

8. Evaluare/verificare a dosarelor 
administrative de către AM Judeţean 

AM 
Judeţean 

  Selectată pentru finanţa 
re/reportată/nefinanţată 

Lista cererilor selectate pentru 
finanţa re/eportate/nefinanţate 

3. întocmirea tabelului centralizator 
privind situaţia Cererilor de 
Finanţare depuse la nivelul GAL şi 
transmiterea acestuia către AM 
judeţean 

GAL    
Scrisoare de înaintare 

Confirmare de primire 
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9. Notificarea beneficiarilor cu 
rezultatul verificării cererilor de 
finanţare la nivelul AM Judeţean 

AM 
Judeţean 

  Selectată pentru 
finanţare/reportată/ne-

finanţată 

Lista cererilor selectate pentru 
finanţa re/eportate/nefinanţate 

Notificare 

10. Primirea şi soluţionarea 
contestaţiilor întocmirea şi 
transmiterea către AM Judeţean 
Situaţiei proiectelor după 
soluţionarea contestaţiilor la nivelul 
GAL 

GAL   Propuse pentru finanţare/ 
reporta re/ne-finanţare 

Lista cererilor selectate pentru 
finanţa re/eportate/nefinanţate 

în urma contestaţiilor 

11. Primirea Raportului de contestaţii 
de la AM Judeţean însoţit de Lista 
proiectelor selectate pentru finanţare, 
reportare, ne-finanţate în vederea 
notificării beneficiarilor 

GAL   Selectat pentru finanţa 
re/reportat/nefinanţat 

Lista cererilor selectate pentru 
f i n a nţa re/e po rta te/ n ef i n 
a nţa te în urma contestaţiilor 

12. Notificarea beneficiarilor cu 
rezultatul verificării cererilor de 
finanţare stabilit în Raportul de 
contestaţii 

AM 
Judeţean 

  Selectată pentru 
finanţare/reportată/ne-

finanţată 

Lista cererilor selectate pentru 
finanţa re/eportate/nefinanţate 

în urma contestaţiilor 
Notificare 

13. Finalizarea completării Dosarului 
administrativ şi transmiterea 
acestuia către APDRP 

AM 
Judeţean 

  Eligibilă/Selectată pentru 
finanţare 

Dosarele administrative 
completate 

14. întocmirea borderourilor de 
transmitere a cererii de finanţare 
originale şi a dosarelor 
administrative către APDRP în 
vedera contractării 

AM 
Judeţean 

   Borderou de transmitere 
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Măsura 411-21 

Modernizarea exploataţiilor agricole 

(corespondent Măsura 121 - PNDR) 

 

Argumentarea necesităţii sprijinului 

În teritoriul GAL- ului nostru, analiza diagnostic şi analiza SWOT au 

reliefat potenţialul mare de dezvoltare a pomiculturii şi a creşterii 

animalelor, proprietatea privată aproape totală a terenurilor agricole, 

iniţiativele locale de dezvoltare a legumiculturii, apiculturii. În acelaşi timp 

sunt evidenţiate şi slăbiciunile activităţii agricole din teritoriu: 

- fragmentarea excesivă a proprietăţii însoţită de gradul redus de asociere; 

- producţiile inconstante şi mult sub potenţial; 

- tehnologii şi utilaje agricole învechite utilizate de micii fermieri; 

- nevalorificarea potenţialului pomicol al teritoriului; 

- scăderea efectivelor de animale crescute în ferme specializate; 

- neîntreţinerea în condiţii bune a păşunilor naturale; 

Reiese ca imperios necesară o măsură care să sprijine fermierii în tranziţia 

de la o agricultură de subzistenţă la una cel puţin de semisubzistenţă, dar 

mai ales pe cei cu perspective de dezvoltare spre agricultura de tip 

comercial. 

Pe lângă încurajarea asocierii, prin această strategie, fermierii vor fi 

încurajaţi să treacă la plantaţii, culturi, creşterea animalelor cu valoare 

economică ridicată, care să se preteze la suprafeţele de teren pe care le 

deţin sau le arendează: fructe şi legume, ferme bio. 

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei 

Obiectivele măsurii 

 

Obiective generale 

Creşterea competitivităţii sectorului agro-zootehnic printr-o utilizare mai 

bună a resurselor umane şi a factorilor de producţie, îmbunătăţirea calităţii 
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produselor obţinute şi respectarea normelor comunitare privind cerinţele 

de eco-condiţionalitate. 

Obiective specifice 

• Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, diversificarea 

producţiei inclusiv a celei ecologice, precum şi obţinerea şi utilizarea de 

energie regenerabilă; 

• Adaptarea exploataţiilor la noile standarde comunitare; 

• Ajustarea profilului, nivelului şi calităţii producţiei obţinute în fermă la 

cerinţele pieţei; 

• Creşterea veniturilor exploataţiilor agricole sprijinite; 

• Sprijinirea producătorilor în vederea încurajării fenomenului de asociere; 

Obiective operaţionale 

Creşterea numărului exploataţiilor mici/medii, cu valoare economică mare. 

Promovarea investiţiilor în exploataţiile agricole din sectorul animal şi 

vegetal,din sectorul apicol, de exemplu construirea şi/sau modernizarea 

construcţiilor agricole din cadrul acestora, achiziţionarea de maşini şi 

utilaje noi şi înfiinţarea de plantaţii de pomi, înfiinţarea de stupină bio. 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire a măsurii 

Sprijinul pentru această măsură se acordă pentru realizarea de investiţii 

corporale şi necorporale, pentru conversia exploataţiilor vegetale şi de 

creştere a animalelor în domenii cu valoare economică mare (fructe, 

legume, arbuşti fructiferi, flori, ferme bio, etc.), sprijinirea investiţiilor 

apicole. 

Promovarea investiţiilor în exploataţiile agricole din sectorul pomicol, 

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, stupine. 

Măsura combină, prin aplicarea criteriilor de selecţie locală, obiectivele 

axelor 1 şi 3 din PNDR. 

Măsura sprijină: 
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1. Proiecte care urmăresc 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. 

2. Proiecte de adaptare a exploataţiilor la standardele comunitare. 

3. Proiecte ce urmăresc creşterea veniturilor exploataţiilor agricole 

sprijinite. 

4. Proiecte de sprijinire a producătorilor  în vederea încurajării 

fenomenului de asociere. 

5. Proiecte pentru promovarea investiţiilor în exploataţiile agricole din 

sectorul pomicol, 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, stupine etc. 

 

Beneficiari 

Tipuri de beneficiari 

Pot aplica:  

PFA-uri, II-uri, IF-uri; 

Microîntreprinderi şi IMM – uri; 

Forme asociative. 

 

Beneficiarii vor  prezenta un plan de afaceri care trebuie să includă, în mod 

obligatoriu, creşterea valorii economice a exploataţiei agricole. 

 

Nr. beneficiari: 5 

Criterii generale de selecţie: 

Conform Ghidului solicitantului pentru măsura 121. 

Criterii de selecţie locală 

Va fi acordată prioritate pentru: 
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- Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data 

depunerii proiectului; 

- Beneficiari constituiţi ca formă asociativă sau membrii ai unei forme 

asociative, recunoscute conform legislaţiei naţionale în vigoare; 

- Proiecte inovative; 

- Exploataţii agricole de semi-subzistenţă; 

- Exploatatii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/FEADR 

pentru acelaşi timp de activitate; 

- Exploataţii vegetale şi de creşterea animalelor în sistem ecologic; 

- Proiecte cu valoare medie de 60.000 Euro; 

- Proporţional cu valoarea investiţiilor proprii  

 

Exemple de proiecte inovative: 

- producerea de legume in spatii protejate (sere si solarii) crescute pe 

soluţii  

hidropolice; 

-  înfiinţarea de livezi intensive de pomi fructiferi pe portaltoi de 

vigoare 

redusă. 

 

Precizări privind acţiunile eligibile, cu titlu exemplificativ 

A. Acţiuni imateriale: 

• 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: 

taxe pentru arhitecţi, ingineri, pentru eliberarea certificatelor, 

avizelor, autorizaţii, etc.. 

B. Acţiuni materiale: 
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• Achiziţionarea de utilaje, instalaţii, echipamente, aparate; 

• Construirea şi/sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor 

termice şi instalaţiilor de irigat; 

• Achiziţia de material săditor sau rase de animale superioare; 

• Investiţii pentru respectarea standardelor pentru protecţia 

mediului şi depozitarea îngrăşămintelor; 

• Investiţii necesare adaptării exploataţiilor pentru agricultura 

bio; 

• Echipamente şi dotări pentru gestionarea deşeurilor rezultate; 

• Mică infrastructură de conectare la sistemele de apă-canalizare 

sau rezolvare pe cont propriu a acestor utilităţi. 

Finanţare 

Ajutorul public FEADR + contribuţie publică naţională se ridică în medie 

la 50% din valoarea totală a proiectului. Se vor aplica regulile de 

cofinanţare pentru fiecare tip de beneficiar, conform măsurii 121 PNDR. 

FINANŢARE MĂSURA 411-21 (corespondent Măsura 121 - PNDR) 

 

 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost 

total 

mediu 

Estimarea 

costului 

total 

pe 

măsură 

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţie 

publică 

naţională 

Contribuţie 

privată 

1 

2 

2 

80.000 € 

60.000 € 

50.000 € 

80.000 € 

120.000 € 

100.000 € 

25.600 € 

38.400 € 

32.000 € 

6.400 € 

9.600 € 

8.000 € 

48.000 € 

72.000 € 

60.000 € 

5 60.000 € 300.000 € 96.000 € 24.000 € 180.000 € 
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Intensitatea sprijinului.Prin Măsura 121 se acordă fonduri nerambursabile 

în proporţie de 40% - 75% (pentru perioada 2010 – 2013) din valoarea 

eligibilă a proiectului, fondurile reprezentând cofinanţarea publică, la care 

trebuie să se adauge contribuţia privată. Intensitatea minimă a ajutorului  

de 40 % poate creşte cu 10% pentru agricultorii sub 40 ani, cu 10 % pentru 

agricultorii din zonele montane cu handicap natural, în zone cu handicap 

natural şi în arii naturale protejate şi cu 10% pentru implementarea noilor 

provocari prinurmatoarele tipuri de operaţiuni: „îmbunătăţirea eficienţei 

utilizării şi depozitării îngrăşămintelor cu azotat”, „instalaţii pentru 

tratamentul apelor reziduale în exploatatii agricole şi în cadrul proceselor 

de prelucrare şi comercializare”. Această majorare se aplică exclusiv la 

partea din proiect destinată investițiilor în aceste două tipuri de operatiuni; 

Minim 5000 euro/proiect  

Maxim 400000 Euro/proiect valoare totală 

Indicatori de monitorizare: 

Indicator Ţinta 

 2012 - 2015 

% 

îndeplinire 

criterii de 

selecţie 

Număr de exploataţii care primesc sprijin 

pentru investiţii: 

- nou înfiinţate 

- conduse de tineri sub 40 de ani 

- conduse de femei 

5 

 

1 

4 

1 

 

 

 

80% 

Volumul total al investiţiilor 300.000 euro  

Număr de exploataţii de semisubzistenţă 

sprijinite 

4 80% 

Număr de proiecte care vizează acţiuni de 

protecţia mediului 

3 60% 

Număr de proiecte care promovează 

înfiinţarea structurilor asociative, grupurilor 

de producători 

1 20% 
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PISTA DE AUDIT PENTRU MĂSURA  

 

Teritoriul : Drumul Carelor 

Măsura: 121 

Cererea de proiecte: 

Număr de înregistrare al cererii de finanţare: ___________________________ 

Titlul Proiectului: __________________________ 

Nume şi prenume/Denumire solicitant: __________________________ 

Activitatea Instituţia Cine a 
efectuat 
Nume şi 

semnătura 
Data 

Cine a verificat 
Nume şi 

semnătura 
Data 

Statut Cerere de 
finanţare 

Documente 
completate/întocmite 

1 2 3 4 5 6 

EVALUARE- SELECTARE 
1. înregistrarea Cererii de Finanţare 
şi a Dosarului Administrativ şi 
verificarea conformităţii acestora 

GAL   conformă Fişa de înregistrare a CF 
(electronic) 

Fişa de conformitate 
(electronic) Lista cererilor de 

finanţare 
eligibile Lista cererilor de 

finanţare neeligibile 

 

 

2. întocmirea calendarului privind 
verificarea selectării Cererii de 
finanţare 

GAL    Calendar de verificare a 
cererilor de finanţare 
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4. întocmirea fisei cu criteriile de 
selecţie a proiectelor 

GAL   Eligibilă Fisele individuale de evaluare 

  Raportul de evaluare cu 
ierarhizarea proiectelor 
propuse spre finanţare 

5.Verificarea prin sondaj AM 
Judeţan 

  Eligibilă/Neeligibila - 

6. Proces -verbal pentru selecţia 
proiectelor 

GAL 
(Comitetul 
de Selecţie) 

   Raportul de Selecţie al 
Comitetului de Selecţie Lista 

proiectelor propuse spre 
finanţare 

7. Transmiterea către AM judeţean 
Judeţean Raportului de selecţie al 
proiectelor propus de Comitetul de 
Selecţie al GAL, a Listei cererilor de 
finanţare eligibile/neeligibile, a 
cererilor de finanţare originale şi a 
dosarelor administrative 

GAL   Eligibilă / Neeligibilă Scrisoare de înaintare Raportul 
de Selecţie al Comitetului de 

Selecţie Lista proiectelor 
propuse spre finanţare Lista 

cererilor de finanţare 
eligibile Lista cererilor de 

finanţare neeligibile 

8. Evaluare/verificare a dosarelor 
administrative de către AM Judeţean 

AM 
Judeţean 

  Selectată pentru finanţa 
re/reportată/nefinanţată 

Lista cererilor selectate pentru 
finanţa re/eportate/nefinanţate 

3. întocmirea tabelului centralizator 
privind situaţia Cererilor de 
Finanţare depuse la nivelul GAL şi 
transmiterea acestuia către AM 
judeţean 

GAL    
Scrisoare de înaintare 

Confirmare de primire 
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9. Notificarea beneficiarilor cu 
rezultatul verificării cererilor de 
finanţare la nivelul AM Judeţean 

AM 
Judeţean 

  Selectată pentru 
finanţare/reportată/ne-

finanţată 

Lista cererilor selectate pentru 
finanţa re/eportate/nefinanţate 

Notificare 

10. Primirea şi soluţionarea 
contestaţiilor întocmirea şi 
transmiterea către AM Judeţean 
Situaţiei proiectelor după 
soluţionarea contestaţiilor la nivelul 
GAL 

GAL   Propuse pentru finanţare/ 
reporta re/ne-finanţare 

Lista cererilor selectate pentru 
finanţa re/eportate/nefinanţate 

în urma contestaţiilor 

11. Primirea Raportului de contestaţii 
de la AM Judeţean însoţit de Lista 
proiectelor selectate pentru finanţare, 
reportare, ne-finanţate în vederea 
notificării beneficiarilor 

GAL   Selectat pentru finanţa 
re/reportat/nefinanţat 

Lista cererilor selectate pentru 
f i n a nţa re/e po rta te/ n ef i n 
a nţa te în urma contestaţiilor 

12. Notificarea beneficiarilor cu 
rezultatul verificării cererilor de 
finanţare stabilit în Raportul de 
contestaţii 

AM 
Judeţean 

  Selectată pentru 
finanţare/reportată/ne-

finanţată 

Lista cererilor selectate pentru 
finanţa re/eportate/nefinanţate 

în urma contestaţiilor 
Notificare 

13. Finalizarea completării Dosarului 
administrativ şi transmiterea 
acestuia către APDRP 

AM 
Judeţean 

  Eligibilă/Selectată pentru 
finanţare 

Dosarele administrative 
completate 

14. întocmirea borderourilor de 
transmitere a cererii de finanţare 
originale şi a dosarelor 
administrative către APDRP în 
vedera contractării 

AM 
Judeţean 

   Borderou de transmitere 
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Măsura 411-41 

(corespondent Măsura 141 - PNDR) 

Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 

 

Argumentarea necesităţii sprijinului 

Ca în întreaga Românie şi în teritoriul nostru retrocedarea 

terenurilor agricole a creat un mare număr de ferme individuale cu 

putere economică foarte scăzută şi orientare a producţiei spre 

autoconsum. În contextul actual, marcat de o productivitate mare 

sau foarte mare a agriculturii în celelalte state europene şi de 

obligativitatea deschiderii pieţei româneşti către produsele din UE, 

fermierii români care deţin ferme de subzistenţă (produc numai 

pentru autoconsum) nu au nici un viitor şi, mai de vreme sau mai 

târziu, mai ales în funcţie de vârstă, vor dispare din peisajul agricol. 

Fermele de semi-subzistenţă însă, foarte numeroase acum, vor 

trebui şi ele să se orienteze spre sporirea producţiei destinate pieţei, 

pentru a putea asigura îmbunătăţirea veniturilor necesare familiei 

fermierului. Calea de urmat este sporirea productivităţii muncii în 

paralel cu creşterea suprafeţelor lucrate şi/sau a numărului de 

animale, pentru a se asigura un disponibil mai mare pentru piaţă. 

Sprijinul acordat pentru dezvoltarea fermelor de semi-subzistenţă ar 

trebui să  conducă la obţinerea de venituri mai mari, iar o parte 

dintre acestea fiind folosite şi pentru investiţii în terenuri, animale, 

utilaje, construcţii productive vor putea în final să ajute la intrarea 

fermelor respective în rândul fermelor de tip comercial, asigurând 

hrana celorlalţi membri ai societăţii. 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare 

Date fiind mijloacele financiare reduse ale GAL-ului, este imposibilă 

sprijinirea 

unui mare număr de ferme de subzistenţă. Considerăm că este 

necesară totuşi această măsura în strategia noastră pentru a antrena, 

prin puterea exemplului, cât mai mulţi fermieri la accesarea acestui 

gen de sprijin prin PNDR. 

Obiectiv general 

Creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole în curs de 

restructurare pentru facilitarea rezolvării problemelor legate de 
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tranziţie, având în vedere faptul că sectorul agricol şi economia 

rurală sunt expuse presiunii concurenţiale a pieţei unice. 

Obiective specifice 

- Creşterea volumului producţiei destinate comercializării pentru ca 

fermele de semisubzistenţă 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 semisubzistenţă 

pentru mai buna utilizare a resurselor umane şi a factorilor de 

producţie, prin: 

- stimularea spiritului antreprenorial; 

- diversificarea activităţilor şi veniturilor. 

 

Descrierea intervenţiei-domeniul de acoperire a măsurii 

Sprijinul acordat prin această măsură are scopul de a asigura 

veniturile necesare în perioada de restructurare şi transformarea 

fermelor de semi-subzistenţă în exploataţii orientate către piaţă, prin 

utilizarea durabilă a factorilor de  producţie, îmbunătăţirea 

managementului, prin diversificarea producţiei agricole, precum şi 

introducerea de tehnologii performante adaptate condiţiilor locale. 

Ca urmare, implementarea măsurii va conduce la creşterea 

veniturilor acestor ferme concomitent cu scăderea costurilor de 

producţie. 

 

Beneficiari 

Persoane fizice şi persoane fizice autorizate în vârstă de până la 62 

de ani, care 

prezintă un plan de afaceri pentru restructurarea exploataţiei 

agricole. 

Persoanele fizice neautorizate încă, vor fi acceptate ca beneficiari 

potenţiali dacă se angajează să se autorizeze până la data încheierii 

contractului de finanţare. 

 

Număr beneficiari : 50 
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Precizări privind acţiunile eligibile: 

Prin această măsură se sprijină financiar, cu o sumă anuală fixă, 

orice acţiune care are ca scop creşterea viabilităţii economice a 

fermei. Aceste acţiuni vor fi menţionate în planul de afaceri care 

trebuie întocmit pentru obţinerea sprijinului. Verificarea 

conformităţii se va face după 3 ani de la obţinerea finanţării. Dacă se 

constată respectarea planului,sprijinul va continua încă 2 ani. 

Pentru întocmirea planului de afaceri se poate accesa măsura 143 

din PNDR, iar pentru creşterea posibilităţilor de dezvoltare se poate 

accesa şi măsura 121. 

Fermierii care beneficiază de sprijin prin această măsură sunt 

obligaţi să urmeze, în primii trei ani de la primirea sprijinului, un 

curs de formare profesională prin măsura 111 „Formare 

profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe” în cel puţin unul 

din domeniile: managementul exploataţiei agricole, contabilitatea 

fermei, protecţia mediului, agricultură ecologică etc. 

 

Criteriile generale de selecţie: 

Conform Ghidului solicitantului pentru măsura 141 din PNDR. 

 

Criterii de selecţie locală:  

Se acordă punctaj suplimentar pentru : 

- proiecte care presupun investiţii inovative în arbuşti fructiferi; 

- proporţional cu  cuantumul investiţiei angajate prin proiect; 

- proiecte ce presupun dezvoltarea creşterii animalelor din 

specia bovine de carne   

 

Intensitatea sprijinului:  

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.  

Sprijinul este acordat 100 % din fonduri publice. 
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FINANŢARE MĂSURA 411-41 (corespondent Măsura 141 - 

PNDR) 

 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost 

total 

mediu 

Estimarea 

costului 

total 

pe 

măsură 

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţie 

publică 

naţională 

Contribuţie 

privată 

30 

20 

4.500  € 

7.500  € 

135.000  € 

150.000  € 

108.000  € 

120.000  € 

27.000 € 

 30.000 € 

0  € 

 0  € 

50 5.700  € 285.000  € 228.000  € 

 

 57.000 €  0  € 

 

 

 

Indicatori de monitorizare 

 

Indicator Ţinta 

 2012 - 2015 

% 

îndeplinire 

criterii de 

selecţie 

Număr de exploataţii care primesc sprijin 

financiar: 

- nou înfiinţate 

- conduse de tineri sub 40 de ani 

- conduse de femei 

50 

 

30 

40 

10 

 

 

 

80% 

 



                Gal Drumul Carelor                                                         

      Plan de dezvoltare locală 2012-2015 

 
PISTA DE AUDIT PENTRU MĂSURA  

 

Teritoriul : Drumul Carelor 

Măsura: 141 

Cererea de proiecte: 

Număr de înregistrare al cererii de finanţare: ___________________________ 

Titlul Proiectului: __________________________ 

Nume şi prenume/Denumire solicitant: __________________________ 

Activitatea Instituţia Cine a 
efectuat 
Nume şi 

semnătura 
Data 

Cine a verificat 
Nume şi 

semnătura 
Data 

Statut Cerere de 
finanţare 

Documente 
completate/întocmite 

1 2 3 4 5 6 

EVALUARE- SELECTARE 
1. înregistrarea Cererii de Finanţare 
şi a Dosarului Administrativ şi 
verificarea conformităţii acestora 

GAL   conformă Fişa de înregistrare a CF 
(electronic) 

Fişa de conformitate 
(electronic) Lista cererilor de 

finanţare 
eligibile Lista cererilor de 

finanţare neeligibile 

 

 

2. întocmirea calendarului privind 
verificarea selectării Cererii de 
finanţare 

GAL    Calendar de verificare a 
cererilor de finanţare 
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4. întocmirea fisei cu criteriile de 
selecţie a proiectelor 

GAL   Eligibilă Fisele individuale de evaluare 

  Raportul de evaluare cu 
ierarhizarea proiectelor 
propuse spre finanţare 

5.Verificarea prin sondaj AM 
Judeţan 

  Eligibilă/Neeligibila - 

6. Proces -verbal pentru selecţia 
proiectelor 

GAL 
(Comitetul 
de Selecţie) 

   Raportul de Selecţie al 
Comitetului de Selecţie Lista 

proiectelor propuse spre 
finanţare 

7. Transmiterea către AM judeţean 
Judeţean Raportului de selecţie al 
proiectelor propus de Comitetul de 
Selecţie al GAL, a Listei cererilor de 
finanţare eligibile/neeligibile, a 
cererilor de finanţare originale şi a 
dosarelor administrative 

GAL   Eligibilă / Neeligibilă Scrisoare de înaintare Raportul 
de Selecţie al Comitetului de 

Selecţie Lista proiectelor 
propuse spre finanţare Lista 

cererilor de finanţare 
eligibile Lista cererilor de 

finanţare neeligibile 

8. Evaluare/verificare a dosarelor 
administrative de către AM Judeţean 

AM 
Judeţean 

  Selectată pentru finanţa 
re/reportată/nefinanţată 

Lista cererilor selectate pentru 
finanţa re/eportate/nefinanţate 

3. întocmirea tabelului centralizator 
privind situaţia Cererilor de 
Finanţare depuse la nivelul GAL şi 
transmiterea acestuia către AM 
judeţean 

GAL    
Scrisoare de înaintare 

Confirmare de primire 
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9. Notificarea beneficiarilor cu 
rezultatul verificării cererilor de 
finanţare la nivelul AM Judeţean 

AM 
Judeţean 

  Selectată pentru 
finanţare/reportată/ne-

finanţată 

Lista cererilor selectate pentru 
finanţa re/eportate/nefinanţate 

Notificare 

10. Primirea şi soluţionarea 
contestaţiilor întocmirea şi 
transmiterea către AM Judeţean 
Situaţiei proiectelor după 
soluţionarea contestaţiilor la nivelul 
GAL 

GAL   Propuse pentru finanţare/ 
reporta re/ne-finanţare 

Lista cererilor selectate pentru 
finanţa re/eportate/nefinanţate 

în urma contestaţiilor 

11. Primirea Raportului de contestaţii 
de la AM Judeţean însoţit de Lista 
proiectelor selectate pentru finanţare, 
reportare, ne-finanţate în vederea 
notificării beneficiarilor 

GAL   Selectat pentru finanţa 
re/reportat/nefinanţat 

Lista cererilor selectate pentru 
f i n a nţa re/e po rta te/ n ef i n 
a nţa te în urma contestaţiilor 

12. Notificarea beneficiarilor cu 
rezultatul verificării cererilor de 
finanţare stabilit în Raportul de 
contestaţii 

AM 
Judeţean 

  Selectată pentru 
finanţare/reportată/ne-

finanţată 

Lista cererilor selectate pentru 
finanţa re/eportate/nefinanţate 

în urma contestaţiilor 
Notificare 

13. Finalizarea completării Dosarului 
administrativ şi transmiterea 
acestuia către APDRP 

AM 
Judeţean 

  Eligibilă/Selectată pentru 
finanţare 

Dosarele administrative 
completate 

14. întocmirea borderourilor de 
transmitere a cererii de finanţare 
originale şi a dosarelor 
administrative către APDRP în 
vedera contractării 

AM 
Judeţean 

   Borderou de transmitere 
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Măsura 411-43 

(corespondent Măsura 143 - PNDR) 

Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru 

agricultori 

 

Argumentarea necesitaţii sprijinului 

Aşa cum rezultă din analiza diagnostic, gradul de fragmentare a 

teritoriului aferent GAL-ului nostru este destul de ridicat, 

exploataţiile agricole au în mod obişnuit dimensiuni între 1 – 3 ha, 

dar fărâmiţarea este de fapt şi mai accentuată,fiecare fermier 

deţinând de obicei mai multe parcele. Micii producători nu au 

capacitatea de a se alinia la standardele comunitare privind calitatea 

alimentelor, diversificarea activităţilor în ferme, protejarea mediului 

înconjurător, bunăstarea animalelor, calitatea produselor şi 

respectarea normelor sanitar-veterinare şi fitosanitare, de igienă şi 

siguranţă profesională, fie din lipsă de informaţie fie din lipsă de 

pregătire sau din cauza situaţiei precare a veniturilor din mediul 

rural. 

În acest context este acută nevoia unui sprijin în sensul accesării 

serviciilor de consiliere şi consultanţă care pot conduce la o 

restructurare a fermelor şi la îmbunătăţirea managementului 

acestora. 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza 

intervenţiei 

Obiectiv general 

Îmbunătăţirea competitivităţii sectorului agricol prin ameliorarea 

gestionării durabile de către fermieri a exploataţiilor lor având ca 

rezultat creşterea performanţei acestora . 

 

Obiective specifice 

Îmbunătăţirea managementului general al exploataţiilor agricole 

pentru atingerea performanţei, cu impact asupra ameliorării 

generale a rezultatelor acestor exploataţii, diversificarea activităţilor 

fermelor, identificarea cerinţelor necesare respectării standardelor 

comunitare privind siguranţa profesională la locul de muncă şi 

protecţia mediului. 
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Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire a măsurii 

Măsura combină obiectivele axelor 1 (măsurile 112, 141) din PNDR 

Scopul măsurii este de a sprijini agricultorii să utilizeze serviciile de 

consiliere şi 

consultantă în vederea restructurării şi îmbunătăţirii performanţelor 

generale ale activităţii fermelor deţinute de aceştia. 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,studiilor de 

fezabilitate şi a celorlalte documentaţii necesare pentru accesarea 

fondurilor în vederea stabilirii tinerilor fermieri în mediul rural, 

pentru fermele de semi-subzistentă şi pentru protejarea mediului . 

Mai precis sunt sprijiniţi cei care accesează măsurile 141, 112. 

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 igiena 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. 

Beneficiari 

Tipuri de beneficiari 

a) Aplicanţi: furnizorii de consiliere şi consultantă respectiv entităţi 

publice sau private, care îndeplinesc criteriile de calificare şi de 

selecţie. 

b) Beneficiari: fermierii privaţi 

Evaluarea numărului de beneficiari 

a) Aplicanţi: furnizori de consiliere şi consultanţa 

b) Beneficiari: 40 de fermieri 
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Criterii de selecţie:Pentru această măsură conform PNDR nu se 

aplică criterii de selecţie beneficiarilor finali. 

Criterii de selecţie locală: 

Se acordă prioritate tinerilor (pană la 40 ani ) 

Criterii de evaluare :Evaluarea şi selecţia furnizorilor de consiliere 

şi consultanţa se va realiza în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţa 

a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi 

completările ulterioare, complet armonizată cu legislaţia comunitară 

privind achiziţiile publice. 

Furnizarea serviciilor de consiliere şi consultantă se va realiza 

individual pentru fiecare fermier, pe baza acceptului acestuia fără 

discriminare pe criterii de vârsta, sex, rasă, origine etnică, 

apartenenţă politică sau religioasă etc. 

Intensitatea sprijinului este cea reglementată de specificaţiile din fişa 

măsurii 143 din PNDR. 

 

FINANŢARE MĂSURA 411- 43 

(corespondent Măsura 143 - PNDR) 

 

Nr. de 

proiecte 

prevăzu

-te 

Cost 

total 

mediu 

Estimare

a 

costului 

total 

pe 

măsură 

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţie 

publică 

naţională 

Contribuţie 

privată 

2 15.000 € 

 

30.000 € 

 

24.000 € 

 

6.000 € 

 

0 € 
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Indicatori de monitorizare: 

 

Indicator Ţinta 

 2012 - 2015 

% 

îndeplinire 

criterii de 

selecţie 

Număr de fermieri consiliaţi: 

- tineri sub 40 ani  

- femei 

40 

30 

15 

 

75% 

Tipul participanţilor (după sectorul în 

care activează) 

- cultura agricolă  

- zootehnie apicultură  

- mixt  

 

 

 

20 

20  

10 

 

Număr de proiecte care vizează acţiuni de 

protecţia mediului 

2 100% 

Număr de proiecte proiecte care 

promovează înfiinţarea structurilor 

asociative, grupurilor de producători 

2 100% 

 

 



                Gal Drumul Carelor                                                         

      Plan de dezvoltare locală 2012-2015 

 
PISTA DE AUDIT PENTRU MĂSURA  

 

Teritoriul : Drumul Carelor 

Măsura: 143 

Cererea de proiecte: 

Număr de înregistrare al cererii de finanţare: ___________________________ 

Titlul Proiectului: __________________________ 

Nume şi prenume/Denumire solicitant: __________________________ 

Activitatea Instituţia Cine a 
efectuat 
Nume şi 

semnătura 
Data 

Cine a verificat 
Nume şi 

semnătura 
Data 

Statut Cerere de 
finanţare 

Documente 
completate/întocmite 

1 2 3 4 5 6 

EVALUARE- SELECTARE 
1. înregistrarea Cererii de Finanţare 
şi a Dosarului Administrativ şi 
verificarea conformităţii acestora 

GAL   conformă Fişa de înregistrare a CF 
(electronic) 

Fişa de conformitate 
(electronic) Lista cererilor de 

finanţare 
eligibile Lista cererilor de 

finanţare neeligibile 

 

 

2. întocmirea calendarului privind 
verificarea selectării Cererii de 
finanţare 

GAL    Calendar de verificare a 
cererilor de finanţare 
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4. întocmirea fisei cu criteriile de 
selecţie a proiectelor 

GAL   Eligibilă Fisele individuale de evaluare 

  Raportul de evaluare cu 
ierarhizarea proiectelor 
propuse spre finanţare 

5.Verificarea prin sondaj AM 
Judeţan 

  Eligibilă/Neeligibila - 

6. Proces -verbal pentru selecţia 
proiectelor 

GAL 
(Comitetul 
de Selecţie) 

   Raportul de Selecţie al 
Comitetului de Selecţie Lista 

proiectelor propuse spre 
finanţare 

7. Transmiterea către AM judeţean 
Judeţean Raportului de selecţie al 
proiectelor propus de Comitetul de 
Selecţie al GAL, a Listei cererilor de 
finanţare eligibile/neeligibile, a 
cererilor de finanţare originale şi a 
dosarelor administrative 

GAL   Eligibilă / Neeligibilă Scrisoare de înaintare Raportul 
de Selecţie al Comitetului de 

Selecţie Lista proiectelor 
propuse spre finanţare Lista 

cererilor de finanţare 
eligibile Lista cererilor de 

finanţare neeligibile 

8. Evaluare/verificare a dosarelor 
administrative de către AM Judeţean 

AM 
Judeţean 

  Selectată pentru finanţa 
re/reportată/nefinanţată 

Lista cererilor selectate pentru 
finanţa re/eportate/nefinanţate 

3. întocmirea tabelului centralizator 
privind situaţia Cererilor de 
Finanţare depuse la nivelul GAL şi 
transmiterea acestuia către AM 
judeţean 

GAL    
Scrisoare de înaintare 

Confirmare de primire 
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9. Notificarea beneficiarilor cu 
rezultatul verificării cererilor de 
finanţare la nivelul AM Judeţean 

AM 
Judeţean 

  Selectată pentru 
finanţare/reportată/ne-

finanţată 

Lista cererilor selectate pentru 
finanţa re/eportate/nefinanţate 

Notificare 

10. Primirea şi soluţionarea 
contestaţiilor întocmirea şi 
transmiterea către AM Judeţean 
Situaţiei proiectelor după 
soluţionarea contestaţiilor la nivelul 
GAL 

GAL   Propuse pentru finanţare/ 
reporta re/ne-finanţare 

Lista cererilor selectate pentru 
finanţa re/eportate/nefinanţate 

în urma contestaţiilor 

11. Primirea Raportului de contestaţii 
de la AM Judeţean însoţit de Lista 
proiectelor selectate pentru finanţare, 
reportare, ne-finanţate în vederea 
notificării beneficiarilor 

GAL   Selectat pentru finanţa 
re/reportat/nefinanţat 

Lista cererilor selectate pentru 
f i n a nţa re/e po rta te/ n ef i n 
a nţa te în urma contestaţiilor 

12. Notificarea beneficiarilor cu 
rezultatul verificării cererilor de 
finanţare stabilit în Raportul de 
contestaţii 

AM 
Judeţean 

  Selectată pentru 
finanţare/reportată/ne-

finanţată 

Lista cererilor selectate pentru 
finanţa re/eportate/nefinanţate 

în urma contestaţiilor 
Notificare 

13. Finalizarea completării Dosarului 
administrativ şi transmiterea 
acestuia către APDRP 

AM 
Judeţean 

  Eligibilă/Selectată pentru 
finanţare 

Dosarele administrative 
completate 

14. întocmirea borderourilor de 
transmitere a cererii de finanţare 
originale şi a dosarelor 
administrative către APDRP în 
vedera contractării 

AM 
Judeţean 

   Borderou de transmitere 
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Măsura 413-13 

(corespondent Măsura 313 - PNDR) 

Încurajarea activităţilor turistice 

 

Argumentarea necesităţii sprijinului 

La capitolele de analiză diagnostic şi analiză SWOT s-a pus în 

evidenţă potenţialul turistic al teritoriului care, în special în ceea ce 

priveşte turismul cultural şi agroturismul, şi care poate reprezenta o 

alternativă ocupaţională pentru forţa de muncă din zonă, o 

modalitate de diversificare a activităţilor economice din mediul 

rural, o sursă de creştere a veniturilor populaţiei şi un factor de 

stabilizare a populaţiei din teritoriu. 

Deşi în areal există atracţiile turistice menţionate, situaţia este 

deficitară din punct de vedere al infrastructurii turistice. În acest 

context, la nivelul teritoriului sunt necesare ample investiţii în 

turism astfel încât patrimoniul natural şi cultural-etnografic să fie 

folosit la potenţial maxim în sensul dezvoltării durabile a 

teritoriului. Aceste investiţii pot fi acompaniate de campanii de 

marketing. 

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare-miza intervenţiei 

Dezvoltarea activităţilor turistice în toate zonele teritoriului prin 

valorificarea patrimoniului cultural, arhitectural şi natural. 

 

Obiective specifice 

Crearea şi menţinerea locurilor de muncă prin activităţi de turism, 

în special pentru tineri şi femei; 

Crearea, îmbunătăţirea şi diversificarea infrastructurii şi serviciilor 

turistice; 

Creşterea numărului de turişti şi durata vizitelor. 

 

Obiective operaţionale: 

Creşterea şi îmbunătăţirea structurilor de primire turistice la scară 

mică; 

Dezvoltarea sistemelor de informare şi promovare turistică; 
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Crearea facilităţilor recreaţionale în vederea asigurării accesului la 

zonele de interes turistic. 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire a măsurii 

Măsura asigură combinarea unor obiective din axe diferite. Mai 

precis realizarea obiectivelor acestei măsuri influenţează sau este 

influenţată de realizarea obiectivelor altor axe. Astfel criteriile de 

selecţie vor da prioritate proiectelor care cuprind şi acţiuni de 

producere a energiei din biomasă (măsura 123), din surse alternative 

(măsura 312), care pun în valoare produse alimentare locale 

patentate (măsura 123) sau care folosesc forţa de muncă pregătită în 

GAL (măsura 111). 

 

Sprijinul prin această măsură vizează: 

a) investiţii în infrastructura de primire turistică; 

b) investiţii în activităţi recreaţionale; 

c) investiţii în infrastructura la scară mică precum centrele de 

informare, amenajarea de marcaje turistice, etc.; 

d) dezvoltarea şi/sau marketingul serviciilor turistice legate de 

turismul rural. 

 

Tipuri de operaţiuni: 

Prin această măsură pot fi acoperite următoarele operaţiuni: 

Pentru componenta a): 

i. construcţia, modernizarea, extinderea şi dotarea structurilor de 

primire turistice (structuri agro-turistice şi alte tipuri de structuri de 

primire turistice realizate de o microîntreprindere) având până la 15 

camere; 

Pentru investiţii în structuri de primire turistice altele decât cele de 

agro-turism, nivelul de confort şi calitatea serviciilor prestate trebuie 

să fie echivalent cu minimum 3 margarete (definite în conformitate 

cu legislaţia naţională); 

Pentru investiţiile în agro-turism structura de primire turistică 

trebuie să atingă nivelul de confort şi calitate a serviciilor aferente 

echivalent cu minimum 1 margaretă (definite în conformitate cu 

legislaţia naţională). 
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ii. construirea şi modernizarea infrastructurii aferente capacitaţilor 

de cazare precum sisteme de apă/apă uzată, achiziţionare de 

echipamente de producere a energiei din surse regenerabile, etc. 

 

Pentru componenta b): 

i. investiţii legate de activităţi recreaţionale precum ex: alei pentru 

plimbări, spaţii de campare, plimbări cu mijloace de transport 

tradiţionale, adăposturi pentru vreme nefavorabilă etc.; 

ii. investiţii legate de activităţi sportive precum alei de ciclism; 

trasee pentru echitaţie inclusiv prima achiziţie de cai (cu excepţia 

celor de cursă) în scop turistic şi asigurarea adăposturile acestora (ca 

parte din valoare eligibilă a proiectului), etc. 

 

Pentru componenta c): 

i. construirea, modernizarea şi dotarea centrelor de informare, 

promovare, prezentare şi vizitare turistică, etc. 

ii. dezvoltarea de sisteme electronice de rezervare pentru structurile 

de primire turistice; 

iii. amenajarea de marcaje turistice,etc; 

iv. investiţii legate de refacerea în scop turistic a vechilor căi de 

legătură , a amenajărilor complementare acestora (ex: construcţii, 

plan înclinat etc.), recondiţionarea echipamentelor şi utilajelor; 

v. investiţii legate de înfiinţarea şi amenajarea de trasee tematice (ex: 

„drumul carelor”, „drumul găzarilor” etc.). 

 

Pentru componenta d): 

i. elaborare de materiale promoţionale precum prima editare a 

materialelor în scopul promovării acţiunilor turistice: broşuri de 

prezentare, panouri de informare, etc. 

De asemenea, pentru toate tipurile de acţiuni, vor fi susţinute 

cheltuielile cu achiziţionarea de utilaje şi echipamente hardware, 

soft-uri, inclusiv costurile de instalare şi montaj şi costurile generale 

legate de întocmirea proiectului precum cheltuielile cu arhitecţii şi 

inginerii, consultanţă, studii de fezabilitate, achiziţia de patente şi 

licenţe, în limita unui procent de 10% din valoarea totală a 
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proiectului, iar pentru proiectele care nu prevăd construcţii în limita 

a 5%. 

 

Tipuri de beneficiari 

- Micro-întreprinderile: (vezi definiţie dicţionar) 

- 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, definite conform legislaţiei naţionale în vigoare; 

 

Atenţie! Scopul şi obiectivele asociaţiei şi fundaţiei/ ADI prevăzute 

în statut, trebuie să fie în conformitate cu activităţile care vizează 

proiectul, activităţi de interes public şi negeneratoare de profit. 

 

Atenţie! Având în vedere faptul ca activitatea de agroturism este o 

activitate practicată de membrii unei gospodării agricole, 

beneficiarii eligibili pentru acest tip de investiţii vor fi doar cei 

organizaţi conform OUG 44/ 2008 privind desfăşurarea activităţilor 

economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile 

individuale şi întreprinderile familiale. 

 

Evaluarea numărului de beneficiari 

Beneficiari: 7 

 

Criterii generale de selecţie:  

Conform Ghidului Solicitantului pentru măsura 313 

 

Criterii de selecţie locală:  

Se va acorda prioritate pentru: 

- proiecte care se înscriu în circuite turistice, itinerarii naturalistice 

stabilite la nivel regional şi judeţean; 



                Gal Drumul Carelor                                                         

      Plan de dezvoltare locală 2012-2015 

 

- proiecte localizate în zone cu importanţă turistică şi culturală 

deosebită; 

- proiecte care prevăd crearea de locuri de muncă pentru femei; 

- proiecte care prevăd realizarea unui produs turistic complex; 

- proiecte care utilizează noi tehnologii şi contribuie la reducerea 

consumului energetic; 

- proiecte care au o componentă de reciclare a deşeurilor; 

- proiecte care prevăd restaurarea de obiective culturale de 

importanţă naţională; 

- proiecte care promovează parteneriatul public-privat. 

 

Precizări privind acţiunile eligibile, cu titlu exemplificativ 

C. Acţiuni imateriale 

- Software, patente, licenţe 

- Onorarii pentru consultanţă 

D. Acţiuni materiale 

- Investiţii corporale (construcţia, modernizarea, extinderea 

clădirilor pentru a răspunde standardelor de cazare şi masă, dotarea 

cu echipamente, utilaje); 

- Cheltuieli pentru mică infrastructură în turism; 

- Activităţi recreaţionale care valorifică patrimoniul natural şi 

cultural local; 

- Echipamente şi dotări pentru gestionarea deşeurilor rezultate; 

- Mică infrastructură de conectare la sistemele de apă-canalizare sau 

rezolvare pe cont propriu a acestor utilităţi; 

- De asemenea, vor fi susţinute investiţiile de racordare la utilităţile 

publice, 

achiziţionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse 

regenerabile decât bio-combustibii, ca parte componentă a 

proiectelor. 

 

Intensitatea sprijinului 

Ajutorul public FEADR + contribuţie publică naţională variază 

pentru această măsură, de la 100% pentru entităţi publice (APL şi 

ONG) la 70% sau 50 % pentru entităţi private. 
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- Pentru investitiile 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 agroturism; 

- 50% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 200.000 Euro/ 

proiect pentru alte tipuri de investiţii în turismul rural. 

 

FINANŢARE MĂSURA 413-13 (corespondent Măsura 313 - PNDR) 

a) investiţii în infrastructura de primire turistică 

b) investiţii în activităţi recreaţionale 

 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost 

total 

mediu 

Estimarea 

costului 

total 

pe 

măsură 

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţie 

publică 

naţională 

Contribuţie 

privată 

4 

2 

80.000 € 

35.000 € 

 

320.000 € 

70.000 € 

 

217.600 € 

47.600 € 

 

54.400 € 

11.900 € 

 

48.000 € 

10.500 €  

 

6 65.000 € 390.000 €  265.200 € 66.300 € 58.500 € 

 

FINANŢARE MĂSURA 413-13 (corespondent Măsura 313 - PNDR) 
c) investiţii în infrastructură la scară mică precum centrele de informare, 

amenajarea de marcaje turistice,etc 

 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost 

total 

mediu 

Estimarea 

costului 

total 

pe 

măsură 

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţie 

publică 

naţională 

Contribuţie 

privată 

1 5000 € 

 

5000 € 

 

4000 € 

 

1000 € 

 

0 € 

 

1 5000 € 5000 € 4000 € 1000 € 0 € 
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Indicatori de monitorizare: 

 

Indicator Ţinta 

 2012 - 2015 

% 

îndeplinire 

criterii de 

selecţie 

Numărul de noi activităţi turistice 

sprijinite 

7  

- infrastructura de primire turistică 

- investiţii în activităţi recreaţionale; 

- investiţii în infrastructura la scară 

mică precum centrele de informare, 

amenajarea de marcaje turistice, etc.; 

 

4 

2 

1 

Volumul total al investiţiilor 395.000 

euro 

 

- infrastructura de primire turistică 

- investiţii în activităţi recreaţionale; 

- investiţii în infrastructura la scară 

mică precum centrele de informare, 

amenajarea de marcaje turistice, etc.; 

 

320.000 

  70.000 

    5.000 

 

Număr de locuri de muncă create 22 

Număr de beneficiari tineri – sub 40 de 

ani 

6 85% 

Număr de proiecte care cuprind acţiuni 

de protecţia mediului 

3 43% 

Număr de proiecte realizate în cooperare 1 15% 
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PISTA DE AUDIT PENTRU MĂSURA  

 

Teritoriul : Drumul Carelor 

Măsura: 313 

Cererea de proiecte: 

Număr de înregistrare al cererii de finanţare: ___________________________ 

Titlul Proiectului: __________________________ 

Nume şi prenume/Denumire solicitant: __________________________ 

Activitatea Instituţia Cine a 
efectuat 
Nume şi 

semnătura 
Data 

Cine a verificat 
Nume şi 

semnătura 
Data 

Statut Cerere de 
finanţare 

Documente 
completate/întocmite 

1 2 3 4 5 6 

EVALUARE- SELECTARE 
1. înregistrarea Cererii de Finanţare 
şi a Dosarului Administrativ şi 
verificarea conformităţii acestora 

GAL   conformă Fişa de înregistrare a CF 
(electronic) 

Fişa de conformitate 
(electronic) Lista cererilor de 

finanţare 
eligibile Lista cererilor de 

finanţare neeligibile 

 

 

2. întocmirea calendarului privind 
verificarea selectării Cererii de 
finanţare 

GAL    Calendar de verificare a 
cererilor de finanţare 
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4. întocmirea fisei cu criteriile de 
selecţie a proiectelor 

GAL   Eligibilă Fisele individuale de evaluare 

  Raportul de evaluare cu 
ierarhizarea proiectelor 
propuse spre finanţare 

5.Verificarea prin sondaj AM 
Judeţan 

  Eligibilă/Neeligibila - 

6. Proces -verbal pentru selecţia 
proiectelor 

GAL 
(Comitetul 
de Selecţie) 

   Raportul de Selecţie al 
Comitetului de Selecţie Lista 

proiectelor propuse spre 
finanţare 

7. Transmiterea către AM judeţean 
Judeţean Raportului de selecţie al 
proiectelor propus de Comitetul de 
Selecţie al GAL, a Listei cererilor de 
finanţare eligibile/neeligibile, a 
cererilor de finanţare originale şi a 
dosarelor administrative 

GAL   Eligibilă / Neeligibilă Scrisoare de înaintare Raportul 
de Selecţie al Comitetului de 

Selecţie Lista proiectelor 
propuse spre finanţare Lista 

cererilor de finanţare 
eligibile Lista cererilor de 

finanţare neeligibile 

8. Evaluare/verificare a dosarelor 
administrative de către AM Judeţean 

AM 
Judeţean 

  Selectată pentru finanţa 
re/reportată/nefinanţată 

Lista cererilor selectate pentru 
finanţa re/eportate/nefinanţate 

3. întocmirea tabelului centralizator 
privind situaţia Cererilor de 
Finanţare depuse la nivelul GAL şi 
transmiterea acestuia către AM 
judeţean 

GAL    
Scrisoare de înaintare 

Confirmare de primire 
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9. Notificarea beneficiarilor cu 
rezultatul verificării cererilor de 
finanţare la nivelul AM Judeţean 

AM 
Judeţean 

  Selectată pentru 
finanţare/reportată/ne-

finanţată 

Lista cererilor selectate pentru 
finanţa re/eportate/nefinanţate 

Notificare 

10. Primirea şi soluţionarea 
contestaţiilor întocmirea şi 
transmiterea către AM Judeţean 
Situaţiei proiectelor după 
soluţionarea contestaţiilor la nivelul 
GAL 

GAL   Propuse pentru finanţare/ 
reporta re/ne-finanţare 

Lista cererilor selectate pentru 
finanţa re/eportate/nefinanţate 

în urma contestaţiilor 

11. Primirea Raportului de contestaţii 
de la AM Judeţean însoţit de Lista 
proiectelor selectate pentru finanţare, 
reportare, ne-finanţate în vederea 
notificării beneficiarilor 

GAL   Selectat pentru finanţa 
re/reportat/nefinanţat 

Lista cererilor selectate pentru 
f i n a nţa re/e po rta te/ n ef i n 
a nţa te în urma contestaţiilor 

12. Notificarea beneficiarilor cu 
rezultatul verificării cererilor de 
finanţare stabilit în Raportul de 
contestaţii 

AM 
Judeţean 

  Selectată pentru 
finanţare/reportată/ne-

finanţată 

Lista cererilor selectate pentru 
finanţa re/eportate/nefinanţate 

în urma contestaţiilor 
Notificare 

13. Finalizarea completării Dosarului 
administrativ şi transmiterea 
acestuia către APDRP 

AM 
Judeţean 

  Eligibilă/Selectată pentru 
finanţare 

Dosarele administrative 
completate 

14. întocmirea borderourilor de 
transmitere a cererii de finanţare 
originale şi a dosarelor 
administrative către APDRP în 
vedera contractării 

AM 
Judeţean 

   Borderou de transmitere 
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Măsura 413-13 

(corespondent Măsura 312 - PNDR) 

Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi 

 

Argumentarea necesităţii sprijinului 

Măsura 312 „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-

întreprinderi ” se încadrează în Axa III – „Îmbunătăţirea calităţii 

vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” şi are ca 

obiectiv general dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin 

încurajarea activităţilor non-agricole, în scopul creşterii numărului 

de locuri de muncă şi a veniturilor adiţionale.  

Din analiza diagnostic şi analiza SWOT reiese că la nivelul 

teritoriului există potenţial în privinţa dezvoltării sectorului 

economic.La nivelul teritoriului sectorul economic nu are o 

reprezentare echilibrată, în mediul rural în afară de magazinele 

sătești, domeniul serviciilor pentru populație este slab reprezentat.  

Prin această prioritate, strategia teritoriului urmărește încurajarea 

antreprenoriatului și dezvoltarea economiei din sectoarele non-

agricole.Deasemenea din analiza teritoriului reiese faptul că , deşi 

sectorul serviciilor are o paletă largă de reprezentare acesta se 

caracterizează prin existenţa unor micro-întreprinderi cu un 

potenţial economic scăzut respectiv un nivel redus al veniturilor 

obținute din activități non-agricole. În concluzie se impune 

necesitatea creării de noi microîntreprinderi, care vor revitaliza 

economia rurală prin crearea de locuri de muncă pentru populație, 

în sectorul non-agricol și creșterea veniturilor acesteia. O atenție 

deosebită se va acorda femeilor, dat fiind faptul că datele statistice 

arată că acestea dezvoltă afaceri într-un număr mult mai redus decât 

bărbații. 

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza 

intervenţiei: 

Promovarea  unei  dezvoltari  echilibrate,  în  vederea  realizarii 

 coeziunii  economice  si  sociale impune acordarea unei atentii 

deosebite dezvoltarii zonelor rurale din teritoriu 
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Necesitatea restructurarii activitatilor la nivelul fermelor agricole  

împreuna  cu  îmbunatatirea  capitalului  fermelor  comerciale  si 

orientarea  inevitabila  catre  o ocupare partiala în agricultura va 

determina eliberarea unei parti considerabile a fortei de munca din 

sectorul agricol. Aceasta situatie explica necesitatea crearii de locuri 

de munca alternative, precum si a surselor de venituri aditionale din 

activitati non-agricole, alaturi de reorientarea fortei de munca spre 

activitati non-agricole productive si catre dezvoltarea serviciilor 

pentru populatia rurala. Dezvoltarea micro-întreprinderilor este  

recunoscuta ca fiind sursa cea mai semnificativa de creare de locuri 

de munca/obtinere de venituri în spatiul rural, atât pentru 

economiile deja dezvoltate cât si pentru cele în curs de dezvoltare. 

Având în vedere nivelul scazut al veniturilor obtinute din activitati 

non-agricole in teritoriu, se impune necesitatea crearii de noi 

microîntreprinderi care vor revitaliza economia rurala prin crearea 

de locuri de munca pentru populatia rurala în sectorul non-agricol si 

cresterea veniturilor acesteia. 

Sprijinul vizat prin aceasta masura se adreseaza micro-

întreprinderilor, precum si locuitorilor din spatiul rural care doresc 

să desfasoare o activitate economica devenind antreprenori. O 

atentie deosebita se va acorda femeilor din spatiul rural. 

Obiectivul general 

Obiectivul general al masurii vizeaza dezvoltarea durabila a 

economiei rurale prin încurajarea activitatilor non-agricole, în 

scopul cresterii numarului de locuri de munca si a veniturilor 

aditionale. 

Obiective specifice 

Crearea si mentinerea locurilor de munca în spatiul rural; 

b) Cresterea valorii adaugate în activitati non-agricole; 
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c) Crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala 

prestate de catre micro-întreprinderi. 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire a măsurii  

 

Prin această măsură vor fi sprijinite înființarea de centre de servicii 

pentru populație și dezvoltarea celor existente care își asumă 

realizarea de servicii către populație, cum ar fi spre exemplu: 

• 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, etc.); 

• Servicii reparaţii maşini, unelte şi obiecte casnice.  

Beneficiari : 

Tipuri de beneficiari  

Beneficiari privaţi  

• Microîntreprinderi; 

• Persoane fizice care se angajează să se autorizeze cu un statut, 

minim, de persoană fizică autorizată, până la semnarea contractului 

de finanţare. 

• Parteneriate, consortii, alte forme asociative 

Beneficiari publici 

Societate civila 

Evaluarea numărului de beneficiari : 7  

 

Condiţii de eligibilitate 

Micro-întreprinderile atât cele existenţe cât şi start-up 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; 
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Beneficiarul sau responsabilul de proiect să facă dovadă 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 plăti; 

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;193 

Beneficiarul să declare pe proprie răspundere că va asigură 

cofinantarea proiectului; 

Beneficiarul trebuie să declare pe proprie răspundere faptul că sumă 

totală a ajutorului public nerambursabil accesat de către acesta nu 

depăşeşte 200.000 Euro (100.000 Euro pentru activităţile din sectorul 

transportului rutier) pe o perioadă de până la 3 ani fiscali. 

Solicitantul 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 vârstă până în 40 de ani la data 

depunerii proiectelor; 

Start-up-uri (micro-întreprinderi nou infiinţate). 

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 regenerabila, se acordă 

proporţional cu ponderea acestor investiţii, în valoarea totală 

eligibila a proiectului. 
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Criterii de selecţie generale  

Conform ghidului solicitantului pe măsura 312  

 

Criterii de selecţie locale  

Se va acorda punctaj suplimentar pentru : 

- Proiectele realizate de tineri până în 40 de ani; 

- Proiectele ce presupun realizarea de acţiuni inovative; 

- Proiectele a căror contribuţie privată prezintă cel mai mare 

procentaj.  

 

Evaluarea numărului :  7 beneficiari 

Intensitatea  sprijinului 

Intensitatea sprijinului este stabilită la 85% pentru investiţiile în 

sectorul producţiei non-agricole, a fost completat criteriul de selecţie 

privind micro-întreprinderile nou înfiinţate în vederea includerii 

start-up-urilor care vizează activităţi non-agricole productive, iar 

serviciile medicale din mediul rural au fost prioritizate. 

Precizări privind acţiunile eligibile : 

Acţiuni imateriale : 

Tip de acţiuni eligibile : 

Exemple : Centru de promovare a ţesutului la Topoloveni; 

Amenajare Fierărie tradițională; 

Acţiuni materiale : 

Tip de acţiuni eligibile : 

Sprijinul activităţilor non-agricole în spaţiul rural prin intermediul 

dezvoltării microîntreprinderilor atât nou create cât si existente 

Acţiunile prevăd: 

A. Investiţii în activităţi non-agricole productive cum ar fi: 

Industria usoară (articole de pielărie, încălţăminte, lână, blană, 

tricotaje, produse de uz gospodăresc, etc.); 

În activităţi de procesare industrială a produselor lemnoase - 

începând de la stadiul de cherestea (ex. mobilă); 

Mecanică fină, asamblare maşini, unelte si obiecte casnice, 

producerea de ambalaje etc. 
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B. Investiţii pentru dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti, de 

artizanat şi a altor activităţi tradiţionale non-agricole cu specific 

local (prelucrarea  lemnului, fierului, lânii, olăritul, brodatul, 

confecţionare etc.), precum şi marketingul acestora (mici magazine 

de desfacere a propriilor produse obţinute din aceste activităţi). 

C. 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 fitosanitara, însămânţare artificială a 

animalelor, servicii sanitar-veterinare; 

Servicii reparaţii maşini, unelte şi obiecte casnice. 

D. Investiţii în producerea de energie regenerabila: 

Achiziţionarea de echipamente de producere a energiei din alte 

surse regenerabile decât biocombustibilii 

 

Exemple: Achiziţionarea si dotarea cladirilor cu panouri solare 

pentru apa calda 

Se vor sprijini operaţiuni legate de: 

Investiţii corporale (construcţia, modernizarea, extinderea clădirilor 

în scop productiv; dotarea aferentă cu echipamente, utilaje etc., 

inclusiv achiziţionarea în leasing a acestora); 

Investiţii necorporale (software, patente, licenţe etc.), inclusiv 

achiziţionarea în leasing a acestora. 

Acţiuni şi cheltuieli neeligibile 

Activităţi sprijinite prin măsurile Axei 1 si Axei 2 ale PNDR; 

Fabricarea băuturilor alcoolice şi a berii; 

Fabricarea produselor din tutun; 

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; 

Asigurări sociale din sistemul public; 
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Jocurile de noroc si 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; 

Restaurarea, consolidarea şi conservarea obiectivelor de patrimoniu 

cultural din grupa B si natural din spaţiul rural. 

 

Cheltuieli neeligibile 

 

Impozite şi taxe fiscale; 

Costuri operaţionale, inclusiv costuri de întreţinere si chirie; 

Comisioane bancare, costurile garanţiilor si cheltuieli similare; 

Cheltuieli pentru cumpărarea de echipament second – hand; 

Achiziţionarea de teren/clădiri; 

Achiziţia de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri pentru a 

presta servicii de transport în numele terţilor si de mijloace de 

transport pentru persoane, ca si activitate principală; 

Achiziţia de mijloace de transport pentru uz personal; 

TVA, cu excepţia TVA-ului nedeductibil, în cazul în care este în mod 

real si 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 si 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 si a studiilor de fezabilitate; 

Costuri privind închirierea de masini, utilaje, instalaţii si 

echipamente; 
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FINANŢARE MĂSURA 413-13 (corespondent Măsura 312 - 

PNDR) 

 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost 

total 

mediu 

Estimarea 

costului 

total 

pe 

măsură 

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţie 

publică 

naţională 

Contribuţie 

privată 

7 60.000 € 

  

420.000 € 

 

285.600 € 

 

71.400 € 

 

63.000 € 

 

 

Indicatori de monitorizare: 

Indicator Ţinta 

 2012 - 2015 

% 

îndeplinire 

criterii de 

selecţie 

Număr de micro-întreprinderi sprijinite: 

- nou înfiinţate 

- conduse de tineri  

7 

5 

2 

 

 

29% 

Volumul total al investiţiilor 420.000 

euro 

 

 

Număr de micro-întreprinderi dintre care: 

- dezvoltarea activitătilor meştesugăreşti şi 

de artizanat 

- servicii pentru populatia rurală 

7 

3 

 

4 

 

Număr de proiecte care cuprind acţiuni de 

protecţia mediului 

4 57% 
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PISTA DE AUDIT PENTRU MĂSURA  

 

Teritoriul : Drumul Carelor 

Măsura: 312 

Cererea de proiecte: 

Număr de înregistrare al cererii de finanţare: ___________________________ 

Titlul Proiectului: __________________________ 

Nume şi prenume/Denumire solicitant: __________________________ 

Activitatea Instituţia Cine a 
efectuat 
Nume şi 

semnătura 
Data 

Cine a verificat 
Nume şi 

semnătura 
Data 

Statut Cerere de 
finanţare 

Documente 
completate/întocmite 

1 2 3 4 5 6 

EVALUARE- SELECTARE 
1. înregistrarea Cererii de Finanţare 
şi a Dosarului Administrativ şi 
verificarea conformităţii acestora 

GAL   conformă Fişa de înregistrare a CF 
(electronic) 

Fişa de conformitate 
(electronic) Lista cererilor de 

finanţare 
eligibile Lista cererilor de 

finanţare neeligibile 

 

 

2. întocmirea calendarului privind 
verificarea selectării Cererii de 
finanţare 

GAL    Calendar de verificare a 
cererilor de finanţare 
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4. întocmirea fisei cu criteriile de 
selecţie a proiectelor 

GAL   Eligibilă Fisele individuale de evaluare 

  Raportul de evaluare cu 
ierarhizarea proiectelor 
propuse spre finanţare 

5.Verificarea prin sondaj AM 
Judeţan 

  Eligibilă/Neeligibila - 

6. Proces -verbal pentru selecţia 
proiectelor 

GAL 
(Comitetul 
de Selecţie) 

   Raportul de Selecţie al 
Comitetului de Selecţie Lista 

proiectelor propuse spre 
finanţare 

7. Transmiterea către AM judeţean 
Judeţean Raportului de selecţie al 
proiectelor propus de Comitetul de 
Selecţie al GAL, a Listei cererilor de 
finanţare eligibile/neeligibile, a 
cererilor de finanţare originale şi a 
dosarelor administrative 

GAL   Eligibilă / Neeligibilă Scrisoare de înaintare Raportul 
de Selecţie al Comitetului de 

Selecţie Lista proiectelor 
propuse spre finanţare Lista 

cererilor de finanţare 
eligibile Lista cererilor de 

finanţare neeligibile 

8. Evaluare/verificare a dosarelor 
administrative de către AM Judeţean 

AM 
Judeţean 

  Selectată pentru finanţa 
re/reportată/nefinanţată 

Lista cererilor selectate pentru 
finanţa re/eportate/nefinanţate 

3. întocmirea tabelului centralizator 
privind situaţia Cererilor de 
Finanţare depuse la nivelul GAL şi 
transmiterea acestuia către AM 
judeţean 

GAL    
Scrisoare de înaintare 

Confirmare de primire 
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9. Notificarea beneficiarilor cu 
rezultatul verificării cererilor de 
finanţare la nivelul AM Judeţean 

AM 
Judeţean 

  Selectată pentru 
finanţare/reportată/ne-

finanţată 

Lista cererilor selectate pentru 
finanţa re/eportate/nefinanţate 

Notificare 

10. Primirea şi soluţionarea 
contestaţiilor întocmirea şi 
transmiterea către AM Judeţean 
Situaţiei proiectelor după 
soluţionarea contestaţiilor la nivelul 
GAL 

GAL   Propuse pentru finanţare/ 
reporta re/ne-finanţare 

Lista cererilor selectate pentru 
finanţa re/eportate/nefinanţate 

în urma contestaţiilor 

11. Primirea Raportului de contestaţii 
de la AM Judeţean însoţit de Lista 
proiectelor selectate pentru finanţare, 
reportare, ne-finanţate în vederea 
notificării beneficiarilor 

GAL   Selectat pentru finanţa 
re/reportat/nefinanţat 

Lista cererilor selectate pentru 
f i n a nţa re/e po rta te/ n ef i n 
a nţa te în urma contestaţiilor 

12. Notificarea beneficiarilor cu 
rezultatul verificării cererilor de 
finanţare stabilit în Raportul de 
contestaţii 

AM 
Judeţean 

  Selectată pentru 
finanţare/reportată/ne-

finanţată 

Lista cererilor selectate pentru 
finanţa re/eportate/nefinanţate 

în urma contestaţiilor 
Notificare 

13. Finalizarea completării Dosarului 
administrativ şi transmiterea 
acestuia către APDRP 

AM 
Judeţean 

  Eligibilă/Selectată pentru 
finanţare 

Dosarele administrative 
completate 

14. întocmirea borderourilor de 
transmitere a cererii de finanţare 
originale şi a dosarelor 
administrative către APDRP în 
vedera contractării 

AM 
Judeţean 

   Borderou de transmitere 
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Măsura 411-23 

(corespondent Măsura 123 - PNDR) 

Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere 

 

Argumentarea necesităţii sprijinului 

Dezvoltarea infrastructurii pentru procesarea, depozitarea şi 

comercializarea produselor agricole: legume, fructe,struguri şi 

cereale, este o preocupare majoră a teritoriului împreună cu 

dezvoltarea şi prelucrarea produselor agricole ce provin din 

pomicultură, legumicultură,plantele medicinale, fructele de pădure. 

Modernizarea procesului de prelucrare a producţiei agricole prin 

implementarea de noi tehnologii este o şansă reală care ar putea 

duce la o dezvoltare economică a teritoriului. Îmbunătăţirea 

marketingului reprezintă o premisă a creşterii competitivităţii şi a 

valorificării produselor locale prin crearea de oportunităţi de 

colectare, procesare,depozitare, intermediere şi comercializare a 

produselor agro-alimentare şi devine o necesitate imediată în 

vederea obţinerii de produse corespunzătoare din punct de vedere 

cantitativ şi calitativ solicitărilor pieţei. 

Având în vedere situaţia existentă pe plan local aşa cum a reieşit ea 

din analizele preliminare, sprijinul acordat prin această măsură va 

încuraja realizarea de investiţii pentru procesarea şi marketingul 

produselor agro-alimentare şi a produselor forestiere (lemnoase şi 

nelemnoase), având ca ţintă finală creşterea valorii produselor prin 

respectarea condiţiilor de calitate şi de siguranţă alimentară precum 

şi satisfacerea cerinţelor de piaţă. De asemenea, în vederea 

optimizării sectorului agroalimentar şi forestier, procesarea 

produselor agricole şi forestiere ar trebui să fie realizată şi 

sprijinita,pe cât posibil , în zonele locale unde acestea sunt produse, 

pentru evitarea cheltuielilor suplimentare de transport şi a creşterii 

emisiilor de gaze. 

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza 

intervenţiei 

Obiectivele măsurii 

Obiective generale 
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Creşterea competitivităţii întreprinderilor de procesare agro-

alimentare şi forestiere şi îmbunătăţirea performanţei generale a 

întreprinderilor din sectorul de procesare şi marketing a produselor 

agricole şi forestiere printr-o mai bună utilizare a resurselor umane 

şi a factorilor de producţie. 

 

Obiective specifice 

a) Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee pentru 

obţinerea de noi produse agricole şi forestiere competitive 

b) Adaptarea întreprinderilor la noile standarde comunitare atât în 

etapa de procesare cât şi în cea de distribuţie a produselor obţinute 

c) Îmbunătăţirea veniturilor întreprinderilor sprijinite 

d) Creşterea calităţii produselor obţinute, a siguranţei alimentare şi a 

celei ocupaţionale precum şi protejarea mediului. 

e) Creşterea valorii adăugate a produselor forestiere şi a veniturilor 

proprietarilor privaţi de păduri, dezvoltarea şi modernizarea de 

echipamente specifice. 

 

Obiective operaţionale 

Sprijin pentru investiţii vizând îmbunătăţirea procesării şi 

marketingului produselor agricole şi forestiere care trebuie să 

respecte standardele comunitare. 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire a măsurii 

Sprijinul pentru această măsură se acordă pentru realizarea de 

investiţii corporale şi necorporale pentru procesarea şi/sau 

marketingul produselor agricole şi forestiere,inclusiv a produselor 

alimentare tradiţionale, cu potenţial de a deveni marcă locală. 

Măsura combină, prin aplicarea criteriilor de selecţie locală, 

obiectivele axelor 1 şi 3 din PNDR. 

 

Măsura sprijină proiecte care urmăresc: 

a) Introducerea de noi produse, procese şi tehnologii. 

b) Promovarea investiţiilor pentru producerea şi utilizarea energiei 

din surse regenerabile. 

c) Adaptarea la cerinţele pieţei, în funcţie de resursele locale precum 

şi deschiderea de noi oportunităţi de piaţă; 
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d) Promovarea investiţiilor pentru producerea biocombustibililor; 

e)Promovarea de investiţii pentru respectarea standardelor 

comunitare; 

f) Creşterea productivităţii muncii în sectorul agro-alimentar; 

g)Aplicarea măsurilor de protecţia mediului, inclusiv măsuri de 

eficienţă energetică; 

h) Creşterea numărului de locuri de muncă şi a siguranţei la locul de 

muncă. 

Pentru investiţiile de procesare şi marketing a produselor agricole 

care vizează obţinerea de produse neincluse în Anexa I la Tratatul 

de Instituire a Comunităţii Europene, vor fi sprijinite numai 

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

regulamentelor de ajutor de stat şi numai de la data intrării în 

vigoare a acesteia. 

De asemenea, sprijinul este acordat pentru investiţii corporale şi 

necorporale pentru procesarea şi marketingul produselor forestiere, 

prin: 

a) Creşterea eficienţei sectorului de procesare şi marketing a 

produselor forestiere prin inovaţii şi introducerea de noi tehnologii, 

maşini şi echipamente, cu respectarea standardelor de siguranţă în 

muncă şi de protecţie a mediului; 

b) Adaptarea la cerinţele pieţei, a prelucrării şi comercializării 

produselor forestiere, în funcţie de resursele locale, şi explorarea de 

noi oportunităţi de piaţă de desfacere; 

c) Îmbunătăţirea competitivităţii unităţilor de prelucrare şi 

comercializare a produselor forestiere prin creşterea randamentului 

instalaţiilor şi proceselor de prelucrare şi a calităţii produselor; 

d) Obţinerea de surse de energie regenerabilă din biomasa 

forestieră; 

e) Îmbunătăţirea dotărilor microîntreprinderilor prin achiziţionarea 

de echipamente,utilaje şi maşini complexe de recoltare, transport şi 

prelucrare, în cadrul aceluiaşi proces tehnologic, a produselor 

forestiere, cum sunt maşinile forestiere multifuncţionale de recoltat 

cu impact redus asupra mediului, precum şi de maşini şi utilaje 

speciale pentru transportul produselor forestiere, din  pădure la 

unităţile de procesare primară; 
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f) Creşterea numărului de locuri de munca în sectorul procesării şi 

valorificării produselor forestiere; 

g) Creşterea productivităţii muncii în sectorul forestier; 

h) Pentru procesarea produselor forestiere lemnoase sunt eligibile 

numai operaţiile care au loc înainte de prelucrarea industrială în 

conformitate cu art. 19 din Regulamentul(CE) nr. 1974/2006. 

 

Beneficiari: 

Micro-întreprinderi şi Întreprinderi Mici şi Mijlocii – definite în 

conformitate cu Recomandarea (CE) nr. 361/2003, respectiv în 

conformitate cu Legea nr. 346/ 2004, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Alte întreprinderi care nu sunt micro-întreprinderi, întreprinderi 

mici şi mijlocii, care au mai puţin de 750 angajaţi sau cu o cifră de 

afaceri care nu depăşeşte 200 milioane 

Euro – definite în conformitate cu art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 

1698/2005. 

- Cooperative agricole de procesare a produselor agricole – 

constituite conform Legii nr. 566/ 2004; 

- Societăţi cooperative de valorificare – constituite conform Legii 

nr. 1/ 2005; 

- Intreprinderi familiale/ Intreprinderi indivinduale – înfiinţate în 

baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008; 

- Grupuri de producători constituite conform Ordonanţei nr. 37/ 

2005 cu modificările şi completările ulterioare, care au ca scop 

comercializarea în comun a produselor agricole şi silvice şi aparţin 

următoarelor forme juridice : 

 societăţi comerciale - constituite conform Legii nr. 31/ 1990 

 cooperative agricole de procesare a produselor agricole, constituite 

conform Legii nr. 566/ 2004. 

Evaluarea numărului de beneficiari - 7 proiecte 

Criterii generale de selecţie: 

Conform Ghidului Solicitantului pentru măsura 123 

Criterii de selecţie locală 

Se va acorda prioritate pentru: 

- proiecte promovate de către asociaţii de agricultori şi cooperative; 
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- proiecte care prevăd acţiuni inovative şi dezvoltarea soiurilor şi 

raselor autohtone; 

- proiecte care prevăd păstrarea şi dezvoltarea soiurilor şi raselor 

autohtone; 

- proiecte care promovează o filieră integrată de producţie (care au o 

valoare adăugată mare); 

- proiecte care prevăd reutilizarea deşeurilor (ex. rumeguş, 

biomasă); 

-proiecte care prevăd utilizarea energiilor alternative (eoliana, 

solară, geotermală,hidraulică); 

- proiecte care utilizează noi tehnologii şi contribuie la reducerea 

consumului energetic; 

- proiecte care prevăd certificarea calităţii. 

Precizări privind acţiunile eligibile (lista indicativă) 

Acţiuni materiale 

Pentru produsele agricole 

a) Construcţii noi şi/sau modernizarea clădirilor folosite pentru 

procesul de producţie,inclusiv construcţii destinate protecţiei 

mediului, infrastructura internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi 

racorduri necesare proiectelor; 

b) Construcţii noi şi/sau modernizări pentru depozitarea 

produselor, inclusiv depozite frigorifice en-gross; 

c) Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi utilaje, 

instalaţii, echipamente, aparate şi costuri de instalare; 

d) Investiţii pentru îmbunătăţirea controlului intern al calităţii 

materiei prime, 

semifabricatelor, produselor şi subproduselor obţinute în cadrul 

unităţilor de procesare si 

marketing; 

e) Investiţii pentru producerea şi utilizarea energiei din surse 

regenerabile; 

f) Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi mijloace de 

transport specializate,necesare activităţii de producţie şi marketing, 

identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul 

justificativ. 

Pentru produsele forestiere 
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a) Construcţii noi şi modernizarea tuturor categoriilor de spaţii şi 

încăperi pentru producerea şi stocarea produselor forestiere, 

necesare realizării proiectului, inclusiv utilităţi şi branşamente care 

nu depăşesc 10% din valoarea eligibilă a proiectului; 

b) Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi instalaţii, 

maşini şi echipamente pentru recoltarea (în cazul proceselor 

tehnologice complexe), transportul şi procesarea primară a 

produselor forestiere (lemnoase şi nelemnoase), precum şi investiţii 

pentru modernizarea şi retehnologizarea capacităţilor existente, aşa 

cum sunt prevăzute în studiile de fezabilitate, cu respectarea 

standardelor de mediu şi securitate a muncii. 

 

Investiţi necorporale pentru produsele agricole şi forestiere 

- Organizarea şi implementarea sistemelor de management al 

calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu 

investiţiile corporale ale proiectului; 

- Cumpărarea de tehnologii (know-how), achiziţionarea de patente 

şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului; 

- 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, 

pentru pregătirea implementării proiectului (maxim 8% din 

valoarea totala eligibilă a proiectului, dacă proiectul prevede şi 

construcţii şi maxim 3% în cazul în care proiectul nu prevede 

realizarea construcţiilor); 

- Achiziţionarea de software, identificat ca necesar prin studiul de 

fezabilitate sau memoriul justificativ. 

 

Investiţii care nu se finanţează prin această măsură: 

- Procesarea sfeclei de zahăr care nu se încadrează în cota alocată, 

precum şi procesarea trestiei de zahăr; 

- Procesarea tutunului; 

- Investiţii pentru unităţi de ecarisaj; 
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- Investiţii în activitatea de cercetare pentru obţinerea de noi 

produse şi tehnologii în domeniul procesării şi marketingului 

produselor agricole şi forestiere; 

- Investiţii care sprijină direct vânzarea cu amănuntul 

Intensitatea sprijinului 

În cadrul acestei măsuri, ajutorul public este de 50% din costul total 

al proiectului, conform regulii măsurii 123 din PNDR ,cu un plafon 

maxim al sprijinului de 200.000 Euro/proiect. 

 

FINANŢARE MĂSURA 413-13 (corespondent Măsura 123 - 

PNDR) 

 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost 

total 

mediu 

Estimarea 

costului 

total 

pe 

măsură 

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţie 

publică 

naţională 

Contribuţie 

privată 

7 50.000 € 

 

350.000 € 

 

140.000 € 

 

35.000 € 

 

175.000 € 

 

 

Indicatori de monitorizare: 

Indicator Ţinta 

 2012 - 2015 

% îndeplinire 

criterii de 

selecţie 

Număr total de beneficiari 7  

Volumul total al investiţiilor 350.000 

euro 

 

Tipul de sector: 

- agricultură 

- silvicultură 

 

4 

3 

 

Număr de proiecte care cuprind acţiuni de 

protecţia mediului 

6 85% 

Număr de proiecte care sunt promovate de  

structuri asociative, grupurilor de 

producători, parteneriate, asociaţii, etc. 

1 15% 
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PISTA DE AUDIT PENTRU MĂSURA  

 

Teritoriul : Drumul Carelor 

Măsura: 123 

Cererea de proiecte: 

Număr de înregistrare al cererii de finanţare: ___________________________ 

Titlul Proiectului: __________________________ 

Nume şi prenume/Denumire solicitant: __________________________ 

Activitatea Instituţia Cine a 
efectuat 
Nume şi 

semnătura 
Data 

Cine a verificat 
Nume şi 

semnătura 
Data 

Statut Cerere de 
finanţare 

Documente 
completate/întocmite 

1 2 3 4 5 6 

EVALUARE- SELECTARE 
1. înregistrarea Cererii de Finanţare 
şi a Dosarului Administrativ şi 
verificarea conformităţii acestora 

GAL   conformă Fişa de înregistrare a CF 
(electronic) 

Fişa de conformitate 
(electronic) Lista cererilor de 

finanţare 
eligibile Lista cererilor de 

finanţare neeligibile 

 

 

2. întocmirea calendarului privind 
verificarea selectării Cererii de 
finanţare 

GAL    Calendar de verificare a 
cererilor de finanţare 
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4. întocmirea fisei cu criteriile de 
selecţie a proiectelor 

GAL   Eligibilă Fisele individuale de evaluare 

  Raportul de evaluare cu 
ierarhizarea proiectelor 
propuse spre finanţare 

5.Verificarea prin sondaj AM 
Judeţan 

  Eligibilă/Neeligibila - 

6. Proces -verbal pentru selecţia 
proiectelor 

GAL 
(Comitetul 
de Selecţie) 

   Raportul de Selecţie al 
Comitetului de Selecţie Lista 

proiectelor propuse spre 
finanţare 

7. Transmiterea către AM judeţean 
Judeţean Raportului de selecţie al 
proiectelor propus de Comitetul de 
Selecţie al GAL, a Listei cererilor de 
finanţare eligibile/neeligibile, a 
cererilor de finanţare originale şi a 
dosarelor administrative 

GAL   Eligibilă / Neeligibilă Scrisoare de înaintare Raportul 
de Selecţie al Comitetului de 

Selecţie Lista proiectelor 
propuse spre finanţare Lista 

cererilor de finanţare 
eligibile Lista cererilor de 

finanţare neeligibile 

8. Evaluare/verificare a dosarelor 
administrative de către AM Judeţean 

AM 
Judeţean 

  Selectată pentru finanţa 
re/reportată/nefinanţată 

Lista cererilor selectate pentru 
finanţa re/eportate/nefinanţate 

3. întocmirea tabelului centralizator 
privind situaţia Cererilor de 
Finanţare depuse la nivelul GAL şi 
transmiterea acestuia către AM 
judeţean 

GAL    
Scrisoare de înaintare 

Confirmare de primire 
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9. Notificarea beneficiarilor cu 
rezultatul verificării cererilor de 
finanţare la nivelul AM Judeţean 

AM 
Judeţean 

  Selectată pentru 
finanţare/reportată/ne-

finanţată 

Lista cererilor selectate pentru 
finanţa re/eportate/nefinanţate 

Notificare 

10. Primirea şi soluţionarea 
contestaţiilor întocmirea şi 
transmiterea către AM Judeţean 
Situaţiei proiectelor după 
soluţionarea contestaţiilor la nivelul 
GAL 

GAL   Propuse pentru finanţare/ 
reporta re/ne-finanţare 

Lista cererilor selectate pentru 
finanţa re/eportate/nefinanţate 

în urma contestaţiilor 

11. Primirea Raportului de contestaţii 
de la AM Judeţean însoţit de Lista 
proiectelor selectate pentru finanţare, 
reportare, ne-finanţate în vederea 
notificării beneficiarilor 

GAL   Selectat pentru finanţa 
re/reportat/nefinanţat 

Lista cererilor selectate pentru 
f i n a nţa re/e po rta te/ n ef i n 
a nţa te în urma contestaţiilor 

12. Notificarea beneficiarilor cu 
rezultatul verificării cererilor de 
finanţare stabilit în Raportul de 
contestaţii 

AM 
Judeţean 

  Selectată pentru 
finanţare/reportată/ne-

finanţată 

Lista cererilor selectate pentru 
finanţa re/eportate/nefinanţate 

în urma contestaţiilor 
Notificare 

13. Finalizarea completării Dosarului 
administrativ şi transmiterea 
acestuia către APDRP 

AM 
Judeţean 

  Eligibilă/Selectată pentru 
finanţare 

Dosarele administrative 
completate 

14. întocmirea borderourilor de 
transmitere a cererii de finanţare 
originale şi a dosarelor 
administrative către APDRP în 
vedera contractării 

AM 
Judeţean 

   Borderou de transmitere 
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Măsura 413-22 

(corespondent Măsura 322 - PNDR) 

Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază 

pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a 

moştenirii rurale 

 

Argumentarea necesităţii sprijinului 

Dezvoltarea economică şi socială a spaţiului rural este indispensabil 

legată de existenţa unei infrastructuri rurale, a serviciilor de bază şi 

valorificarea bogatei moşteniri rurale. 

Renovarea şi dezvoltarea satelor reprezintă o cerinţă esenţială 

pentru creşterea calităţii vieţii şi sporirea atractivităţii zonelor 

rurale. Calitatea infrastructurii fizice rurale de bază (cu precădere 

infrastructura de drumuri şi infrastructura de apă/apă uzată) poate 

avea un impact major asigurând dezvoltarea spaţiului rural, în 

special, prin încurajarea şi facilitarea dezvoltării activităţilor 

economice. 

Slaba dezvoltare a infrastructurii de bază, poate avea un impact 

negativ asupra sănătăţii familiilor în comunităţile rurale. De 

asemenea spaţiile de interes public cum ar fi pieţele comerciale, 

locurile de parcare, parcurile neamenajate sau neîntreţinute 

limitează accesul populaţie la diverse servicii şi activităţi 

recreaţionale. Aceste exemple schiţează necesităţile şi îmbunătăţirile 

majore în infrastructura fizică de bază de care spaţiul rural are 

nevoie.  

Una dintre problemele cheie cu care se confruntă spaţiul rural 

românesc o constituie şi slaba dezvoltare a serviciilor de bază 

(facilităţi recreaţionale, sportive şi culturale, de îngrijire a copiilor, 

bătrânilor, servicii de transport public etc.). În acest sens, în 

majoritatea comunelor şi satelor, diversele servicii, ce ar caracteriza 

un spaţiu rural echilibrat îndreptat către o calitate bună a vieţii, sunt 

aproape inexistente. Această situaţie se datorează în mare parte 

inexistenţei elementului cheie şi anume cel al infrastructurii, 

reprezentând astfel o barieră în calea dezvoltării de activităţi 

economice şi de creare de oportunităţi ocupaţionale alternative 
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Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare-miza intervenţiei 

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. 

Obiectivul specific vizează creşterea numărului de locuitori din 

zonele rurale care beneficiază de servicii îmbunătăţite. 

 

Obiectivele operaţionale ale acestei măsuri vizează: 

Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază în spaţiul rural; 

Îmbunătăţirea accesului la servicii de bază pentru populaţia rurală; 

Creşterea numărului de sate renovate; 

Creşterea numărului de obiective de patrimoniu din spaţiul rural 

sprijinite. 

 

Descrierea intervenţiei-domeniul de acoperire al măsurii 

Măsura combină obiectivele mai multor axe. La amenajarea 

parcurilor pentru recreere se realizează şi obiectivul privind 

creşterea suprafeţelor forestiere, iar salubrizarea mai bună a 

comunelor duce la realizarea obiectivului privind o calitate mai 

bună a apei, aerului şi terenului, ambele obiective fiind specifice axei 

2. 

Sprijinul pentru această măsură vizează investiţii în spaţiul rural 

pentru 

a) Crearea şi dezvoltarea serviciilor de bază pentru populaţia rurală; 

b) Protejarea patrimoniului cultural şi natural de interes local. 

 

Tipuri de acţiuni eligibile: 

Pentru componenta a): 

• Înfiinţarea, amenajarea spaţiilor de recreere pentru populaţia 

rurală (parcuri, spaţii de joacă pentru copii, terenuri de sport etc.); 

• Renovarea clădirilor publice (ca de ex. primării) şi amenajări de 

parcări, pieţe, spaţii pentru organizarea de târguri etc.); 

• Investiţii noi în infrastructura socială şi dotarea aferentă pentru 

centre de îngrijire copii, bătrâni şi persoane cu nevoi speciale; 
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• Achiziţionarea de microbuze care să asigure transportul public 

pentru comunitatea locală şi amenajarea de staţii de autobuz; 

• Achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru serviciile publice 

(de deszăpezire, întreţinere spaţii verzi etc.); 

• Investiţii de renovare, modernizare şi utilarea aferentă a 

aşezămintelor culturale (biblioteci, cămine culturale, centre pentru 

conservarea şi promovarea culturii tradiţionale etc.), inclusiv 

achiziţionarea de costume populare şi instrumente muzicale 

tradiţionale utilizate de acestea în vederea promovării patrimoniului 

cultural imaterial; de asemenea vor fi susţinute cheltuielile cu 

achiziţionarea de echipamente hardware, soft-uri, inclusive costurile 

de instalare şi montaj. 

 

Pentru componenta b): 

• Restaurarea, consolidarea şi conservarea obiectivelor de 

patrimoniu cultural din spaţiul rural - grupa B23 şi natural local 

(peşteri, copaci 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; 

• Achiziţionare de echipamente pentru expunerea şi protecţia 

patrimoniului cultural 

Pentru ambele componente vor fi susţinute de asemenea şi costurile 

generale legate de întocmirea proiectului precum cheltuielile cu 

arhitecţii şi inginerii, consultanţa, studii de fezabilitate, achiziţia de 

patente şi licenţe, în limita a 10% din valoarea totală eligibilă a 

proiectului, iar pentru proiectele care nu prevăd construcţii, în 

limita a 5%. 

 

Beneficiari 

- Consilii locale şi asociaţii de dezvoltare intercomunitară, conform 

legislaţiei naţionale în vigoare; 

- ONG-uri, aşezăminte culturale şi instituţii de cult definite conform 

legislaţiei naţionale în vigoare; 

Persoane fizice şi juridice doar pentru componenta „b ‘’ 
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Număr beneficiari : 9 

 

Criterii generale de selecţie: 

Conform Ghidului solicitantului pentru măsura 322 din PNDR 

 

Criterii de selecţie locală: 

proiecte care promovează parteneriatul public-privat; 

proiecte promovate de ONG-uri; 

proiecte ai căror beneficiari finali sunt grupurile vulnerabile; 

 

 

 

Intensitatea sprijinului 

a) de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele 

de utilitate publică, negeneratoare de profit, dar valoarea totală 

eligibilă a proiectului nu va depăşi 400 000 Euro / proiect 

b) de până la 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele 

generatoare de profit. Volumul sprijinului nu poate depăşi plafonul 

de 200.000 Euro/beneficiar pentru o perioada 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. 

 

FINANŢARE   413-22 (corespondent Măsura 322 - PNDR) 

 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost 

total 

mediu 

Estimarea 

costului 

total 

pe 

măsură 

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţie 

publică 

naţională 

Contribuţie 

Privată 

3 

6 

80.000 € 

20.000 € 

240.000 € 

120.000 € 

192.000 € 

96.000 € 

48.000 € 

24.000 € 

0 € 

0 € 

9 40.000 € 

 

360.000 € 

 

288.000 € 

 

72.000 € 

 

0 € 
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Indicatori de monitorizare: 

 

Indicator Ţinta 

 2012 - 2015 

% 

îndeplinire 

criterii de 

selecţie 

Număr total de localităţi sprijinite 9  

Volumul total al investiţiilor 360.000 

euro 

 

Beneficiari  - populaţie din mediul rural  

(mii persoane) 

25  

Număr de proiecte care cuprind acţiuni 

de protecţia mediului 

6 75% 

Număr de proiecte care sunt promovate 

de  structuri asociative, grupurilor de 

producători, parteneriate, asociaţii, etc. 

2 25% 
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PISTA DE AUDIT PENTRU MĂSURA  

 

Teritoriul : Drumul Carelor 

Măsura: 322 

Cererea de proiecte: 

Număr de înregistrare al cererii de finanţare: ___________________________ 

Titlul Proiectului: __________________________ 

Nume şi prenume/Denumire solicitant: __________________________ 

Activitatea Instituţia Cine a 
efectuat 
Nume şi 

semnătura 
Data 

Cine a verificat 
Nume şi 

semnătura 
Data 

Statut Cerere de 
finanţare 

Documente 
completate/întocmite 

1 2 3 4 5 6 

EVALUARE- SELECTARE 
1. înregistrarea Cererii de Finanţare 
şi a Dosarului Administrativ şi 
verificarea conformităţii acestora 

GAL   Conform Fişa de înregistrare a CF 
(electronic) 

Fişa de conformitate 
(electronic) Lista cererilor de 

finanţare 
eligibile Lista cererilor de 

finanţare neeligibile 

 

 

2. întocmirea calendarului privind 
verificarea selectării Cererii de 
finanţare 

GAL    Calendar de verificare a 
cererilor de finanţare 
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4. întocmirea fisei cu criteriile de 
selecţie a proiectelor 

GAL   Eligibilă Fisele individuale de evaluare 

  Raportul de evaluare cu 
ierarhizarea proiectelor 
propuse spre finanţare 

5.Verificarea prin sondaj AM 
Judeţan 

  Eligibilă/Neeligibila - 

6. Proces -verbal pentru selecţia 
proiectelor 

GAL 
(Comitetul 
de Selecţie) 

   Raportul de Selecţie al 
Comitetului de Selecţie Lista 

proiectelor propuse spre 
finanţare 

7. Transmiterea către AM judeţean 
Judeţean Raportului de selecţie al 
proiectelor propus de Comitetul de 
Selecţie al GAL, a Listei cererilor de 
finanţare eligibile/neeligibile, a 
cererilor de finanţare originale şi a 
dosarelor administrative 

GAL   Eligibilă / Neeligibilă Scrisoare de înaintare Raportul 
de Selecţie al Comitetului de 

Selecţie Lista proiectelor 
propuse spre finanţare Lista 

cererilor de finanţare 
eligibile Lista cererilor de 

finanţare neeligibile 

8. Evaluare/verificare a dosarelor 
administrative de către AM Judeţean 

AM 
Judeţean 

  Selectată pentru finanţa 
re/reportată/nefinanţată 

Lista cererilor selectate pentru 
finanţa re/eportate/nefinanţate 

3. întocmirea tabelului centralizator 
privind situaţia Cererilor de 
Finanţare depuse la nivelul GAL şi 
transmiterea acestuia către AM 
judeţean 

GAL    
Scrisoare de înaintare 

Confirmare de primire 
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9. Notificarea beneficiarilor cu 
rezultatul verificării cererilor de 
finanţare la nivelul AM Judeţean 

AM 
Judeţean 

  Selectată pentru 
finanţare/reportată/ne-

finanţată 

Lista cererilor selectate pentru 
finanţa re/eportate/nefinanţate 

Notificare 

10. Primirea şi soluţionarea 
contestaţiilor întocmirea şi 
transmiterea către AM Judeţean 
Situaţiei proiectelor după 
soluţionarea contestaţiilor la nivelul 
GAL 

GAL   Propuse pentru finanţare/ 
reporta re/ne-finanţare 

Lista cererilor selectate pentru 
finanţa re/eportate/nefinanţate 

în urma contestaţiilor 

11. Primirea Raportului de contestaţii 
de la AM Judeţean însoţit de Lista 
proiectelor selectate pentru finanţare, 
reportare, ne-finanţate în vederea 
notificării beneficiarilor 

GAL   Selectat pentru finanţa 
re/reportat/nefinanţat 

Lista cererilor selectate pentru 
f i n a nţa re/e po rta te/ n ef i n 
a nţa te în urma contestaţiilor 

12. Notificarea beneficiarilor cu 
rezultatul verificării cererilor de 
finanţare stabilit în Raportul de 
contestaţii 

AM 
Judeţean 

  Selectată pentru 
finanţare/reportată/ne-

finanţată 

Lista cererilor selectate pentru 
finanţa re/eportate/nefinanţate 

în urma contestaţiilor 
Notificare 

13. Finalizarea completării Dosarului 
administrativ şi transmiterea 
acestuia către APDRP 

AM 
Judeţean 

  Eligibilă/Selectată pentru 
finanţare 

Dosarele administrative 
completate 

14. întocmirea borderourilor de 
transmitere a cererii de finanţare 
originale şi a dosarelor 
administrative către APDRP în 
vedera contractării 

AM 
Judeţean 

   Borderou de transmitere 



                Gal Drumul Carelor                                                         

      Plan de dezvoltare locală 2012-2015 

 

Măsura 421 

Implementarea proiectelor de cooperare 

 

Argumentarea necesităţii sprijinului 

În România, la ora actuală, percepţia generală este că guvernul şi 

autorităţile publice locale sunt cei care trebuie să se implice şi să fie 

răspunzători de dezvoltarea oricărui domeniu al vieţii sociale. ONG-

urile sunt o prezenţă timidă încă şi puţin numeroasă. Voluntariatul 

este o noţiune ce trezeşte resentimente datorită amintirilor trecutului 

nu prea îndepărtat şi voluntarii, veniţi mai ales din alte ţări, sunt 

priviţi ca o curiozitate. Neimplicarea este normă de bază a 

comportamentului social. Pe plan european acest mod de a vedea 

participarea la actul de guvernanţă locală este demult depăşit, 

cetăţenii implicându-se din ce în ce mai puternic la rezolvarea 

problemelor locale din cele mai diverse domenii.  

Axa LEADER a facilitat în multe ţări implicarea cetăţenilor din 

mediul rural în stabilirea şi implementarea strategiilor locale de 

dezvoltare, prin aplicarea principiului „de jos în sus” în ceea ce 

priveşte guvernanţă locală. Este de dorit ca şi România să meargă în 

aceasta direcţie şi activitatea GAL-urilor este o oportunitate în acest 

sens. Una dintre posibilităţile oferite este cooperarea cu 

reprezentanţii altor teritorii. În cadrul axei LEADER, cooperarea 

reprezintă o modalitate de a extinde experienţele locale pentru 

îmbunătăţirea strategiilor locale, un mod de a avea acces la 

informaţii şi idei noi, de a face schimb de experienţă şi de a vedea 

concret cum au rezolvat alţii problemele dezvoltării locale. 

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza 

intervenţiei 

Priorităţile avute în vedere de către GAL vor fi implementate cu 

mult mai eficient în teritoriu prin facilitarea accesului membrilor 

GAL la idei şi informaţii noi la schimburi de experienţă învăţând 

astfel din experienţa altor regiuni sau ţări, pentru a stimula şi 

sprijini inovaţia, pentru dobândire de competente şi îmbunătăţirea 

lor. Această măsură vine să susţină obiective din strategia de 

dezvoltare a teritoriului GAL, precum cele legate de turism sau 
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valorificarea superioară a producţiei agricole, infrastructura rurală. 

Schimbul de bune practici, iniţiative comune, formare comună sunt 

câteva acţiuni care pot ajuta GAL- ul. 

 

Obiectiv general 

Îmbunătăţirea strategiilor locale de dezvoltare prin cooperare inter-

teritorială şi transnaţională. 

Obiective specifice 

Dobândirea de competenţe şi îmbunătăţirea cunoştinţelor deţinute 

de membrii Grupului de Acţiune Locală din GAL prin intermediul 

proiectelor de cooperare. 

 

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire a măsurii 

Prin intermediul acestei masuri se vor finanţa proiecte de cooperare 

transnaţională şi inter-teritorială între GAL-uri şi alte 

grupuri/parteneriate, care funcţionează după principiul LEADER. 

 

Beneficiari 

Tipuri de beneficiari 

a) Aplicanţi: GAL finanţat prin axa LEADER, Grupuri/parteneriate, 

care funcţionează după principiul şi metoda LEADER 

b) Beneficiari: membrii GAL 

 

Evaluarea numărului de beneficiari 

b) Beneficiari: Grupul de Acţiune Locală Drumul Carelor  

 

Criterii de eligibilitate 

- parteneriatele reprezintă GAL-uri sau sunt organizate în 

conformitate cu abordarea LEADER 

- proiectele vor fi elaborate şi implementate în comun 

- coordonatorul este un GAL finanţat prin axa LEADER 

- activităţile/proiectele să corespundă unei măsuri sau mai multor 

măsuri din FEADR 

- valoarea proiectului (suma solicitată) să se încadreze în limita 

financiară maximă stabilită (200.000 euro co-finantare publică, iar 

valoarea totală a investiţiei nu va depăşi 400.000 euro). 



                Gal Drumul Carelor                                                         

      Plan de dezvoltare locală 2012-2015 

 

Criterii de selecţie 

În ambele cazuri, prioritate vor avea proiectele de cooperare care: 

- implică mai mult de două GAL-uri din România; 

- implică un GAL din alt stat membru cu experienţa LEADER +; 

- includ activităţi inovative; 

- combină obiectivele din diferite axe ale PNDR; 

- se adresează fermierilor de semi-subzistenţă; 

- se adresează tinerilor din zona rurală; 

- respectă normele de mediu; 

- urmăresc facilitarea implementării acelor măsuri din PNDR care 

vor avea ca beneficiari grupuri de producători, asociaţii, 

parteneriate, etc. 

Precizări privind acţiunile eligibile, cu titlu exemplificativ 

- 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; 

Intensitatea sprijinului 

Limita financiară maximă stabilită este de 200.000 euro. Valoarea 

totală a investiţiei nu va depăşi 400.000 euro. Ajutorul public 

FEADR + contribuţie publică naţională se ridică la 85% din valoarea 

totală a proiectului, conform regulilor de finanţare din măsura 421 

PNDR. 

FINANŢARE Măsura 421 

 

Nr. de 

proiecte 

prevăzu

-te 

Cost 

total 

mediu 

Estimarea 

costului 

total 

pe 

măsură 

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţie 

publică 

naţională 

Contribuţie 

Privată 

2 10.000 € 

 

20.000 € 

 

13.600 € 

 

3.400 € 

 

3.000 € 
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Indicatori de monitorizare: 

 

Indicator Ţinta 

 2012 - 2015 

% 

îndeplinire 

criterii de 

selecţie 

Numărul de proiecte de cooperare 

sprijinite 

- transnaţională 

- interteritorială  

2 

 

1 

1 

 

Număr de GAL-uri care întreprind 

proiecte de cooperare 

3 100 % 

Număr de proiecte de cooperare care 

implică mai mult de 2 GAL - uri 

1  
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PISTA DE AUDIT PENTRU MĂSURA  

 

Teritoriul : Drumul Carelor 

Măsura: 421 

Cererea de proiecte: 

Număr de înregistrare al cererii de finanţare: ___________________________ 

Titlul Proiectului: __________________________ 

Nume şi prenume/Denumire solicitant: __________________________ 

Activitatea Instituţia Cine a 
efectuat 
Nume şi 

semnătura 
Data 

Cine a verificat 
Nume şi 

semnătura 
Data 

Statut Cerere de 
finanţare 

Documente 
completate/întocmite 

1 2 3 4 5 6 

EVALUARE- SELECTARE 
1. înregistrarea Cererii de Finanţare 
şi a Dosarului Administrativ şi 
verificarea conformităţii acestora 

GAL   Conform Fişa de înregistrare a CF 
(electronic) 

Fişa de conformitate 
(electronic) Lista cererilor de 

finanţare 
eligibile Lista cererilor de 

finanţare neeligibile 

 

 

2. întocmirea calendarului privind 
verificarea selectării Cererii de 
finanţare 

GAL    Calendar de verificare a 
cererilor de finanţare 
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4. întocmirea fisei cu criteriile de 
selecţie a proiectelor 

GAL   Eligibilă Fisele individuale de evaluare 

  Raportul de evaluare cu 
ierarhizarea proiectelor 
propuse spre finanţare 

5.Verificarea prin sondaj AM 
Judeţan 

  Eligibilă/Neeligibila - 

6. Proces -verbal pentru selecţia 
proiectelor 

GAL 
(Comitetul 
de Selecţie) 

   Raportul de Selecţie al 
Comitetului de Selecţie Lista 

proiectelor propuse spre 
finanţare 

7. Transmiterea către AM judeţean 
Judeţean Raportului de selecţie al 
proiectelor propus de Comitetul de 
Selecţie al GAL, a Listei cererilor de 
finanţare eligibile/neeligibile, a 
cererilor de finanţare originale şi a 
dosarelor administrative 

GAL   Eligibilă / Neeligibilă Scrisoare de înaintare Raportul 
de Selecţie al Comitetului de 

Selecţie Lista proiectelor 
propuse spre finanţare Lista 

cererilor de finanţare 
eligibile Lista cererilor de 

finanţare neeligibile 

8. Evaluare/verificare a dosarelor 
administrative de către AM Judeţean 

AM 
Judeţean 

  Selectată pentru finanţa 
re/reportată/nefinanţată 

Lista cererilor selectate pentru 
finanţa re/eportate/nefinanţate 

3. întocmirea tabelului centralizator 
privind situaţia Cererilor de 
Finanţare depuse la nivelul GAL şi 
transmiterea acestuia către AM 
judeţean 

GAL    
Scrisoare de înaintare 

Confirmare de primire 
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9. Notificarea beneficiarilor cu 
rezultatul verificării cererilor de 
finanţare la nivelul AM Judeţean 

AM 
Judeţean 

  Selectată pentru 
finanţare/reportată/ne-

finanţată 

Lista cererilor selectate pentru 
finanţa re/eportate/nefinanţate 

Notificare 

10. Primirea şi soluţionarea 
contestaţiilor întocmirea şi 
transmiterea către AM Judeţean 
Situaţiei proiectelor după 
soluţionarea contestaţiilor la nivelul 
GAL 

GAL   Propuse pentru finanţare/ 
reporta re/ne-finanţare 

Lista cererilor selectate pentru 
finanţa re/eportate/nefinanţate 

în urma contestaţiilor 

11. Primirea Raportului de contestaţii 
de la AM Judeţean însoţit de Lista 
proiectelor selectate pentru finanţare, 
reportare, ne-finanţate în vederea 
notificării beneficiarilor 

GAL   Selectat pentru finanţa 
re/reportat/nefinanţat 

Lista cererilor selectate pentru 
f i n a nţa re/e po rta te/ n ef i n 
a nţa te în urma contestaţiilor 

12. Notificarea beneficiarilor cu 
rezultatul verificării cererilor de 
finanţare stabilit în Raportul de 
contestaţii 

AM 
Judeţean 

  Selectată pentru 
finanţare/reportată/ne-

finanţată 

Lista cererilor selectate pentru 
finanţa re/eportate/nefinanţate 

în urma contestaţiilor 
Notificare 

13. Finalizarea completării Dosarului 
administrativ şi transmiterea 
acestuia către APDRP 

AM 
Judeţean 

  Eligibilă/Selectată pentru 
finanţare 

Dosarele administrative 
completate 

14. întocmirea borderourilor de 
transmitere a cererii de finanţare 
originale şi a dosarelor 
administrative către APDRP în 
vedera contractării 

AM 
Judeţean 

   Borderou de transmitere 
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PARTEA A -V-A. : PARTENERIATUL  

 

V.5.1 Prezentarea procesului de elaborare a dosarului de 

candidatură (partneriatul care realizeaza dosarul de candidatura – 

Planul de dezvoltare locala)  

Planul de Dezvoltare Locală  participativ s-a realizat 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.Abordarea 

„de jos în sus” a reprezentat o modalitate prin care parteneri locali 

şi-au putut alege  un grup coerent de măsuri adaptate priorităţilor 

identificate pe teritoriul lor şi le-au transpus în strategia de 

dezvoltare, pentru a pune în valoare potenţialul endogen al 

teritoriului.Acesta strategie de dezvoltare “Plan de Dezvoltare 

Locală” se va reflecta în proiecte concrete, implementate in zona de 

acţiune.  Acesta este un Plan de Dezvoltare Locală integrat, elaborat 

de actorii locali de o manieră participativă, organizaţi în trei grupuri 

de lucru în domeniile: 

 AGRICULTURĂ format din sapte persoane (3 primari, 3 

reprezentanţi ai domeniului privat, un ONG din domeniu),  

 MEDIU format de asemenea din sapte membri (2 reprezentanti ai 

autorităţilor publice locale, 3 reprezentanţi ai domeniului privat, 

2 ONG-uri) şi  
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 DIVERSIFICARE ECONOMIE LOCALĂ format din noua 

persoane (3  reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, 4 

reprezentanţi ai domeniului privat, 2 ONG-uri). 

Grupul coordonator este format din: manager general, asistent 

manager, 4 experţi, 4 persoane auxiliare. Acest grup coordonator 

LEADER, care a pormovat ideea constituirii unui parteneriat public-

privat, informând asupra a ceea ce reprezintă Abordare LEADER 

„de jos în sus”, a implementat o serie de activităţi împreună cu 

parteneriatul. 

 

 

Pe plan local s-au desfăşurat activităţi de: informare, animare, 

consultare, studiu si analiză, elaborearea Planului de Dezvoltare 

Local, prezentate mai jos: 
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nr Tip activitate Activitatăţi Descriere/Rezultate observaţii 

1 COORDONARE 1.1S-a realizat activitate de 

coordonare,  stabilire teritoriu şi 

formarea grupului de lucru 

necesar pentru implementarea  

proiectului 

Grup coordonator 

Parteneri ____ membri 

 

  1.2 Desemnarea unui grup-lider 

care să promoveze iniţiativele 

Grup coordonator  

2 INFORMARE 2.1 Activităţi de informare cu 

privire la Abordare Leader „de jos 

în sus”. 

  

  2.1.1 Întâlniri Trei intalniri  

  2.1.2 Grupuri de lucru Trei grupuri   

  2.1.3 Elaborare şi diseminare de 

materiale 

4 materiale elaborate  

  2.1.4 Internet newslleters  

     

3 Elaborare Plan 

de Dezvoltare 

Local 

Studii şi analize- diagnostic 

pentru elaborarea Strategiei de 

Dezvoltare Locală 

Echipa de coordonare 

Experţii 

Partenerii 
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3.1 Analiza diagnostic 

3.2 Analiza SWOT 

3.3 Planul de Dezvolare Locală 

     

4 COOPERARE Activităţi de cooperare inter-

teritorială şi transnaţională 

5.1 cooperare inter-regională 

5.2 cooperare transnaţională 

Grup coordonator 

Parteneri 

Alte potentiale GAL-

uri 

GAL-uri in UE 
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A.1 S-a realizat activitate de coordonare, stabilire teritoriu şi 

formarea grupului de coordonare necesar pentru implementarea 

proiectului. 

A1.1 Determinarea  teritoriului potenţialului GAL din punct de 

vedere omogenitate, localizare teritorială, caracteristici demografice, 

economice, culturale, problematici şi necesităti comune şi 

individuale ale fiecarui teritoriu participant. 

S-a determinat teritoriul potenţialului GAL din punct de vedere 

omogen, localizare teritorială, caracteristici demografice, economice, 

culturale, problematici şi necesităti comune şi individuale a fiecarui 

teritoriu participant. Logica determinării teritoriului  a fost una 

simplă, cea a relaţiilor strânse dintre comune, obiceiuri şi tradiţii 

asemănătoare, dependenţa acestora de zonele urbane, omogenitatea 

din punct de vedere economic şi de relief. 

S-au realizat întâlniri în cadrul parteneriatului cu reprezentanţii 

legali ai autorităţilor publice locale, persoane juridice şi ONG. 

Informarea partenerilor cu privire la concluziile şedintelor şi 

întâlnirilor.  

1.2 Desemnarea unui grup-lider care să promoveze iniţiativele: 

Încă de la început s-a format un grup coordonator-LEADER, care a 

constituit echipa de management în cadrul proiectului. La rândul lor 

s-au implicat în informare, gestionare şi implementarea activităţilor 

conform calendarului de activităţi, monitorizare şi evaluare a 

activităţilor. 

2.1 Activităţi de informare cu privire la Abordare Leader „de jos în 

sus”. 

2.1.1 Întâlniri 

Prima întâlnire: s-a organizat în scopul informării şi comunicării 

ABORDAREA LEADER,  importanţa şi necesitatea acesteia. 

In cadrul sesiunii s-au prezentat urmatoarele teme: 

 Politica LEADER 
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 Obiectivele şi măsurile Axei 4- LEADER 

 Buget – AXA  431 Dobândirea de aptitudini şi animare 

 Grup de Acţiune Locală Drumul Carelor 

 Concluzii şi decizii 

Probleme ridicate de participanţi: 

 Lipsa de informaţii. 

 Lipsa de ajutor şi informatie din partea primăriilor şi a direcţilor 

agricole pentru accesarea de fonduri europene. 

 Obţinerea cu dificúltate a creditelor pentru cofinanţare în cadrul 

proiectelor europene. 

 Lipsa de personal calificat (la nivel local) pentru a întelege şi 

utiliza informaţiile / termenii legislaţiilor europene şi a 

posibilităţilor de finanţare. 

 Necesitatea de a definii clar nişte limite – cu scopul de a cunoaşte 

responsabilul unei anumite zone 

 Necesitatea de a introduce măsuri clare împotriva degradării 

mediului - caz particular depozitarea ilegală a deşeurilor 

 Necesitatea de a găsi soluţii pentru o mai bună mobilitate şi 

accesibilitate –mijloce de transport între zonele vecine 

 

A doua întâlnire: S-a organizat în scopul dezbaterii Analizei 

diagnostic. 

În cadrul sesiunii s-au discutat fişele de colectare de date de la 

nivelul zonei.  

 S-au propus ideei pentru proiecte. 

 S-a urmărit omogenitatea geografică, economică şi socială a 

zonei.  

 

A treia întâlnire: S-a organizat în scopul dezbaterii Analizei SWOT. 

În cadrul sesiunii s-au prezentat următoarele teme: 
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 Analiza diagnostic a zonei 

 Analiza SWOT 

 Stabilirea următoarei întâlniri în cadrul parteneriatului cât şi cu 

autorităţile DADR şi OJPDRP din judeţ.    

Problemele ridicate  de participanţii prezenţi au fost: 

 Trebuie luată în calcul posibilitatea de a ridica/spori calitatea 

produselor agricole locale precum şi îmbunătăţirea condiţiilor de 

realizare a agriculturii. 

 Trebuie găsite soluţii pentru realizarea de mecanisme de 

producţie în comun/colectiv - şi de a depăşi barierele mentalităţii 

actuale în care orice intervenţie de lucru în comun a terenului 

agricol este văzută ca o acţiune de ”Colectivizare” similară celei 

din perioada socialistă (în sens negativ). 

 Trebuie încercată o dezvoltare armonizată între diversele 

localităţi /comune implicate, vecine – altfel existând riscul unui 

efect insuficient. 

 A fost agreată de marea majoritate ideea de a încerca un echilibru 

între interesul social, economic, agricol şi de mediu deşi a fost 

recunoscută dificultatea de până acum de a implementa acest 

concept. 

A patra întâlnire: a avut ca scop validarea primului Draft al 

Planului de Dezvoltare Locală participativ. 

În cadrul sesiunii s-au prezentat următoarele teme: 

 Draft -Planul de Dezvoltare Locală  

 Validarea acestuia prin semnarea ultimei pagini a Planului de 

Dezvoltare Locală 

 Stabilirea compoziţiei GAL  Drumul Carelor  

Problemele ridicate de oamenii prezenţi au fost: 

 Trebuie încercată identificarea unor mici zone cu valoare de 

recreere şi găsirea unor soluţii de a trasnforma aceste spaţii în 

zone locale de contact social – mici zone verzi, mici spaţii vecine 

pârâurilor, etc. 
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 Trebuie găsite soluţii pentru localităţile/administraţiile care au 

probleme majore cu anumite servicii şi /sau reţele care solicită 

foarte tare puterea economică locală (investiţii nefinalizate, reţele 

defecte, etc.) 

 Au fost aduse în discuţie noile probleme create de restructurările 

bugetelor locale în cazul anumitor administraţii.  

 Trebuie prezentate mai multe soluţii pentru găsirea fondurilor 

necesare co-finanţărilor. 

 Desi au existat diferenţe de opinii în anumite probleme ridicate 

există o parere majoritară asupra beneficiilor generate de 

implementarea unui asemenea proiect.  

 

2.1.2 Grupuri de lucru 

Identificarea persoanelor resursă, care vor forma echipa de lucru 

pentru desfăşurarea activităţilor necesare în prezentarea proiectului 

pentru candidatura GAL. 

Identificarea persoanelor resursă, care vor avea ca responsabilitate 

formarea echipei de lucru pentru desfăşurarea activităţilor necesare 

în informare, animare, comunicare, lideri de proiecte, implementare 

activităţi. Această activitate s-a realizat cu ajutorul APL-urilor care 

au desemnat o persona responsabilă. La rândul ei această persoană a 

sprijinit formarea echipei de lucru, selectând din comunele 

partenere persoane reprezentative /interesate din teritoriu pe trei 

domenii de lucru (Agricultură, Mediu şi Diversificare economică). 

S-au organizat trei ”Grupuri de lucru”, scopul acestora fiind de a 

obţine un contact permanent cu fiecare comună/oras componentă 

GAL, strângerea de date reale existente în fiecare din acestea, pe 

bază de chestionare şi interviuri personale, facilitarea tuturor 

informaţiilor cu privire la abordarea LEADER, organizarea de 

întalniri periodice zonale în scopul informării populaţiei locale  

2.1.3 Elaborarea şi diseminarea de materiale 

Pregătirea materialului de informare cu privire la axa LEADER. S-a 

elaborat conţinutul materialului informativ cu privire la Axa 
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LEADER, ţinând cont de PNDR, de experienţa experţilor, precum şi 

de caracteristicile zonei de acţiune. Astfel s-au  elaborat două 

materiale de informare „Abordare LEADER- de jos în sus”: un 

suport curs pentru seminar, 1 suport pentru sesiunile de informare. 

2.1.4 Internet 

Prin intermediul Nolilor Tehnologii, s-au distribuit diverse 

informaţii, materiale informative precum şi o comunicare mai 

uşoară între parteneri: 

- S-au trimis fiecărui participant, materiale informative cu privire 

la Abordarea LEADER, clarificări cu privire la nelămuririle 

acestora, diferite tipuri de informaţii şi concluzii obţinute din 

schimburile de experienţă cu alte potenţiale GAL-uri care vor 

depune dosarele de candidatura pentru a doua sesiune de 

depunere a PDL-urilor pentru selectia GAL-urilor (respectiv 2 

teritorii) : Teritoriul Dealurile Cotmenei si Teritoriul Tinutul 

Argesul de Mijloc). 

- S-a creat un grup de comunicare al parteneriatului prin 

intermediul caruia s-a facilitat comunicarea între aceştia. 

A3. Studii şi analize-diagnostic pentru elaborarea Strategiei de 

Dezvoltare Locală 

A3.1  Efectuarea de studii pentru determinarea situaţiei reale, 

actuale existente în teritoriul rural vizat din punct de vedere 

geografic, fizic şi de relief, caracteristici demografice, ale 

patrimoniului de mediu, arhitectural şi cultural, economiei locale, 

servicii şi infrastuctură, activităţi sociale şi instituţii locale, precum şi 

a politicilor de dezvoltare întreprinse în teritoriu. 

A3.2 Pe baza analizei-diagnostic efectuate, se va realiza Analiza 

SWOT, sub formă de Puncte Tari şi Puncte Slabe (interne 

teritoriului) şi a Oportunităţilor/Riscurilor (externe teritoriului) 

pentru fiecare domeniu analizat în parte.  

A3.3 Stabilirea priorităţilor pe baza studiilor efectuate. Se vor stabilii 

în cadrul parteneriatului, pe baza necesităţilor detectate priorităţile 

în legătură cu proiectele de dezvoltare rurală a zonei pentru fiecare 
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Măsură din PNDR 2007-2013. Elaborarea Strategiei de Dezvoltare 

pentru portenţialul GAL Drumul Carelor. 

A5. Activităţi de cooperare inter-teritorială şi transnaţională 

A5.1 Activitatea de cooperare inter-regională  s-a realizat prin 

semnarea unui ACORD DE COOPERARE IN VEDEREA 

INFIINTARII RETELEI LOCALE LEADER LA NIVELUL 

JUDETULUI ARGES pentru perioada 2012-2015 cu 3 GAL-uri care 

au fost selectate in prima sesiune LEADER, respectiv: GAL Gavanu 

Burdea, GAL Muscelean si European, GAL Tinutul Posadelor – 

Fagarasul de Sud, alaturi de alte doua potenţiale GAL-ri, care îsi vor 

depune dosarele de candidatura pentru a doua sesiune de depunere 

a PDL-urilor. 

Scopul  si activităţile propuse în cadrul Reţelei Locale a LEADER la 

nivelul judeţului Argeş este acela de a sprijini informarea şi 

promovarea măsurilor şi tipurilor de proiecte pe care le pot realiza 

potenţialii beneficiari accesând măsuri din Planurile de Dezvoltare 

Locală, precum şi implicarea în reţeaua naţională şi europeană 

LEADER. 

Prin semnarea ACORDULUI DE COOPERARE cei sase membrii 

semnatari, s-au angajat să participe efectiv la crearea şi 

implementarea reţelei la nivel naţional şi european. 

 Se urmareste astfel, in continuare dezvoltarea activitatilor de 

schimburi de experienţă, întâlniri între echipele de coordonare a 

GAL-urilor, discutarea si lamurirea temelor comune,  probleme 

actuale şi nelămuriri, posibilitatea cooperării pe viitor în proiecte de 

interes comun celor două GAL-uri, bazându-se pe sprijinul Reţelei 

Naţionale Rurale. În acest sens se vor putea desfăsura proiecte de 

twinning, proiecte de dezvoltare comune sau coordonate în comun. 

A5.2 Activităţi de cooperare transnaţională. În cadrul acestei 

activităţi se va urmari  intrarea în legătură cu reprezentanţii  GAL-

urilor din afara tarii. Cunoastem faptul ca cea mai mare pondere de  

GAL-uri se afla in  Spania, mai precis din Andalucia. 

Acordul de Cooperare semnat cu partenerii nostri din judet, din care 

3 GAL-uri  selectate in prima sesiune aduc un aport in plus de 

experienta, alaturi de noi, cele trei teritorii ce vom depune dosarele 
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de candidatura pentru aceasta a doua etapa, va crea si va 

implementa reteaua nu numai la nivel national ci si european. Astfel 

se urmareste extinderea/schimburile de date si informatii prin vizite 

cu scopul transferului de experienţă şi exemple de bune practici în 

ceea ce priveşte crearea de parteneriate, elaborare de strategii de 

dezvoltare, planificare (principii şi componente comune în 

planificarea dezvoltării), proiecte concrete implementate în cadrul 

acestor GAL-uri prin axa LEADER, şi nu în ultimul rând elemente 

inovative detectate şi practicate de GAL-urile din afara tarii (ce pot 

fi implementate cu succes si la noi).  
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Schemă de animare şi elaborării candidaturii: 
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Depunerea candidaturii 
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V.5.2 Prezentarea parteneriatului decizional 

V.5.2.1 Descrierea partenerilor 

Dezvoltarea comunităţilor locale nu se poate realiza fără o implicare 

activă a cetăţenilor în procesul de consultare şi de luare a deciziilor. 

Astfel, apare necesitatea înfiinţării la nivel local a unor structuri  

care să reunească reprezentanţi ai sectoarelor public, privat şi  

societăţii civile dintr-un teritoriu stabilit, să identifice punctele slabe 

şi tari şi să  stabilească priorităţile teritoriului, să implementeze 

acţiunile corespunzătoare şi apoi să împărtăşească experienţa şi 

bunele practici cu alte structuri parteneriale similare. 

Decizia comună îndreptată spre dezvoltarea Teritoriului Drumul 

Carelor determină formarea parteneriatului public-privat, în care 

partea publică reprezintă 29,41% din total parteneriat iar partea 

privată şi socială reprezintă 70,59% . 

Grupul de Acţiune Locală Drumul Carelor este un parteneriat 

public-privat alcătuit din 51 de entităţi, dintre care 12 unităţi 

administrativ teritoriale (11 comune şi un oraş), respectiv, Comunele 

Beleti-Negresti, Bogati, Boteni, Botesti, Davidesti, Hartiesti, 

Hulubesti, Leordeni, Priboieni, Stalpeni, Topoloveni, Vulturesti, 

alături de Consiliul Judeţean Argeş, organizaţii neguvernamentale, 

persoane fizice, firme private, 1 Liceu cu profil teoretic, 3 societati 

agricole. Astfel, în cadrul acestui parteneriat, componenta publică 

este în proporţie de 29,41%, iar componenta privată 70,59 %. 

Parteneriatul real dintre actorii sociali, privaţi şi publici din 

teritoriul de faţă a presupus respectarea constantă a principiilor de 

bună practică ale oricărui parteneriat: informare, consultare, 

participare, responsabilitate, profesionalism, respect reciproc şi 

respectarea standardelor profesionale şi de etică. 

Partenerii publici sunt 12 unităţi administrativ teritoriale, fiecare 

reprezentată de catre reprezentantul legal: Comuna  Beleti-Negresti, 

Comuna Bogati,  Comuna Boteni,  Comuna Boţeşti, 

Comuna Davidesti, Comuna Hartiesti, Comuna  Hulubesti (jud. 

Dâmboviţa) , Comuna Leordeni, Comuna  Priboieni,  Comuna  

Stalpeni, Orasul  Topoloveni, Comuna  Vulturesti, alaturi de 

Consiliul Judeţean Argeş si  2 institutii publice, respectiv: Consiliul 
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Judeţean Argeş D.G.A.S.P.C. Argeş Centrul de Recuperare şi 

Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Vultureşti si Liceul Teoretic  

„Ion Mihalache “ Topoloveni. 

Partea privată şi socială reprezintă 70,59% din total parteneriat şi 

este formată din:24 parteneri privaţi reprezentând  47,05 % din total 

parteneriat, şi partenerii sociali - 5 ONG-uri şi civili  - 7 persoane 

fizice reprezentând 23,52 % din total parteneriat.  

În cadrul partenerilor sociali alaturi de cele 7 persoane fizice sunt 

incluse 5 organizatii neguvernamentale, dintre care un ONG a carui 

activitate este îndreptată spre sprijinul comunităţii rrome, 

promovând nediscriminarea şi egalitatea de şanse precum şi 

integrarea comunităţii rrome din zonă, respectiv Asociaţia 

Comitetului European al Romilor Krisinitori Filiala Judeţeană 

Argeş, si un ONG care are ca scop protectia mediului - FUNDAŢIA 

ECO-MONTAN 2000. 

De asemenea, parteneriatul include 3 reprezentanti ai trei 

organizaţii agricole, un reprezentant al unei asociatii forestiere, 

societăţi comerciale şi o organizaţie de mediu. 

Parteneri potential GAL Drumul Carelor 

Parteneriatul este structurat in tabelul urmator, astfel: 
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1 Precizaţi dacă este vorba: de sectorul public, privat, societate civilă (ONG) 

Nr. crt. Nume, prenume Funcţie Organismul reprezentat Natura 

organismului1 

Domeniu de activitate 

1. Constantin Nicolescu Preşedinte Consiliul Judeţean Argeş Sectorul public Administraţie publică 

2. Boţârcă Gheorghiţă Primar Oraşul Topoloveni Sectorul public Administraţie publică 

3. Leau Vasile Primar Comuna Boteni Sectorul public Administraţie publică 

4. Andrei Petre Primar Comuna Hârtieşti Sectorul public Administraţie publică 

5. Poşircă Liviu Eugen Primar Comuna Vultureşti Sectorul public Administraţie publică 

6. Sandu Ion Primar Comuna Davideşti Sectorul public Administraţie publică 

7.  Popa Ion 

 

Primar Comuna Stâlpeni Sectorul public Administraţie publică 

8. Olteanu Iulian Primar 
Comuna Boţeşti 

Sectorul public Administraţie publică 

9. Cătănea Dorin Primar Comuna Beleţi-Negreşti Sectorul public Administraţie publică 

10 Lupu Sorin Primar Comuna Priboieni Sectorul public Administraţie publică 

11 Gîrleanu Ion Primar Comuna Bogaţi Sectorul public Administraţie publică 

12 Ibric Marian Primar Comuna Leordeni Sectorul public Administraţie publică 

13 Chiriţă Adrian Primar Comuna Hulubeşti Sectorul public Administraţie publică 
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14 Stanciu Adrian Petruţ Presedinte Consiliul Judeţean Argeş 

D.G.A.S.P.C. Argeş Centrul de Recuperare şi Reabilitare a 

Persoanelor cu Handicap Vultureşti 

Sectorul public Institutie publica 

15 Arsene Constantin Director Liceul Teoretic  „Ion Mihalache “ Sectorul public Institutie publica 

16  Mirea Ion Preşedinte Asociaţia Comitetului European al Romilor 

Krisinitori Filiala Judeţeană Argeş 

Societatea civilă Dezvoltarea comunitatilor de romi  

17 Popescu Constantin Preşedinte 

Consiliul de 

Administraţie 

Societatea Agricolă„ Muşcel – Boteni“ Sector privat Agricultură ( lucrari agricole si imbunatatiri 

funciare), creşterea animalelor, morărit, 

panificaţie 

18 Stancu Marian Presedinte Societatea Agricolă „Bovi-Prod “Leordeni Sector privat Creşterea păsărilor şi animalelor, 

valorificarea acestora şi a produselor 

animaliere 

19  Boţârcă Sorin Presedinte Societatea Agricolă  „ Cârcinovul Sector privat Agricultura (lucrari agricole si 

imbunatatiri funciare), cresterea 

animalelor, culturi de plante tehnice, 

legumicole, pomicultura, viticultura 

20  Munteanu Ionuţ Imputernicit legal  Asociaţia Proprietarilor de pădure APP Stejarul Sector privat Silvic 

21 Leau Adelina Georgeta Administrator  S.C. Legram Company S.R.L. Sector privat Forestier 

22 Ştefan Ion Cosmin Administrator S.C. Denis Ştef Com S.R.L Sector privat Forestier 

23 Poşircă Florina Administrator S.C. Vulturul Company S.R.L Sector privat Transporturi urbane, suburbane şi 

metropolitane de călători 

24 Mărgescu Robert Administrator S.C. Agroferm Forest Vultureşti S.R.L. Sector privat Agricultură, creşterea animalelor 

25 Sandu Elena Monica Administrator S.C. Signature Turism Montan S.R.L. Sector privat Alte servicii de cazare 

26 Văduva Constantin 

Alin 

Asociat unic S.C. Alexali.On Hunt S.R.L. 

 

 

Sector privat Comerţ cu amănuntul 
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27 Sora Pompiliu Asociat unic S.C. Agroindcom 2002 Stîlpeni S.A. Sector privat Comerţ cu amănuntul 

28 Constantin Simona 

Elena 

Administrator/ 

asociat unic 
S.C. Simona Top – Con S.R.L. Sector privat Comerţ cu amănuntul 

29 Bunda Constantin Intreprindere 

Individuală 

 I.I. Bunda Constantin Sector privat Pomicultura 

30 Postelnicu Marilena Intreprindere 

Individuală 

 I.I. Postelnicu Marilena Sector privat Cresterea animalelor (zootehnie) 

31 Olteanu Maria Persoană fizică  

autorizată 
 Olteanu Maria „Apicultură “P.F.A.  

 

Sector privat Creşterea altor animale (Apicultură) 

32 Iancu Ion 

 

Persoană fizică  

autorizată 
 Iancu Ion „Apicultură “P.F.A.  Sector privat Creşterea altor animale (Apicultură) 

33 Tudose A. Constantin 

 

Persoană fizică 

autorizată 
Tudose A. Constantin   P.F.A.  Sector privat Creşterea altor animale (Apicultură) 

34 Zăpuceoiu Cosmina 

Roxana 

Intreprindere 

Individuală 

Zăpuceoiu Cosmina Roxana I.I. Sector privat Cultivarea fructelor seminţoase şi 

sâmburoase - 

35 Mihăilă N. Sibiana – 

Emanuela 

Intreprindere 

individuală 
Mihăilă N. Sibiana – Emanuela I.I. Sector privat Comerţ cu amănuntul 

36 Lupu Răzvan Marius Intreprindere 

individuală 
Lupu Răzvan Marius I.I. Sector privat Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase 

37 Bezdedeanu Mircea Presedinte  Fundaţia Eco-Montan 2000 Societatea civilă Protectia Mediului 

38 Măgureanu Mihail  Presedinte Asociaţia Comunitară „Petre Ţuţea – Ion Chelcea “ 

Boteni 

Societatea civilă Socio-culturala 

39 Tudor Nicolae Administrator Fundaţia „Lipatti “ Societatea civilă Cultural 

40 Vasile Sebastian Andrei Intreprindere 

individuală 

Vasile Sebastian Andrei I.I Sector privat Agricultura  

41 Lili Breazu Persoana fizica Lili Breazu- persoana fizica reprezentant rromi Dezvoltarea comunitatilor de romi 

42 Radu Carmen Georgeta Persoana fizica Radu Carmen Georgeta - persoana fizica Societatea civilă Agricultura 
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43 Angelescu Maria 

Magdalena 

Persoana fizica Angelescu Maria Magdalena- persoana fizica Societatea civilă Administraţie publică 

44 Bugeac Carmen Roxana Persoana fizica Bugeac Carmen Roxana- persoana fizica Societatea civilă Administraţie publică 

45 Marica Daniela Elena Persoana fizica Marica Daniela Elena- persoana fizica Societatea civilă Administraţie publică 

46 Pavel Gheorghe Danut Intreprindere 

individuală 

Pavel Gheorghe Danut I.I. Sector privat Cultivarea fructelor, arbuştilor fructiferi 

47 Ungureanu Gheorghe   Intreprindere 

individuală 

Ungureanu Gheorghe  I.I. Sector privat Creşterea altor animale (Albine) 

48 Vânătoru Cătălin Dorel Persoană fizică  

autorizată 

Vânătoru Cătălin Dorel PFA Sector privat Cabinet Medical Veterinar 

49 Mateescu George 

Octavian 

Intreprindere 

individuală 

Mateescu George Octavian I.I Sector privat Cultivarea cerealelor, plantelor 

leguminoase 

50 Chiriţă Cristian Ionel Persoana fizica Chiriţă Cristian Ionel- persoana fizica Societatea civilă Agricultură 

51 Nicolae Mircea Sabin Persoana fizica Nicolae Mircea Sabin - persoana fizica Societatea civilă Agricultură 
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Parteneriatul este format echilibrat din tineri (sub 40 ani) şi femei. 

Astfel reprezentanţii parteneriatului sub 40 ani reprezintă 45,10 % 

din total parteneriat iar reprezentanţii parteneriatului de gen 

feminin 25,49 % din total parteneriat. 

Parteneriat 

Domenii Institutii Nr Procentaj 

(%) 

Observaţii 

1. Grupuri cu 

reprezentanţi ai 

minorităţilor etnice 

Asociaţia Comitetului European al 

Romilor Krisinitori Filiala Judeţeană 

Argeş 

1   

2. Grupuri cu o 

reprezentare 

echilibrată a tinerilor 

1. Boţârcă Sorin 

2. Bugeac Carmen Roxana 

3. Bundă Constantin 

 4. Chiriţă Cristian Ionel 

5. Constantin Simona – Elena 

6. Leau Adelina Georgeta 

7. Lupu Răzvan Marius 

8. Marica Daniela Elena 

9. Mateescu George Octavian 

10. Mărgescu Robert Mihail 

11. Munteanu Virgiliu Ionuţ 

12. Nicolae Mircea Sabin 

 13. Pavel Gheorghe Dănuţ 

14. Poşircă Florina 

15. Sandu Elena Monica 

16. Sandu Ion 

17. Stanciu Adrian Petruţ 

18. Ştefan Ion Cosmin 

19. Tudose A. Constantin 

20. Vasile Sebastian Andrei 

21. Văduva Constantin Alin 

22. Vînătoru Cătălin Dorel 

23. Zăpuceoiu Cosmina Roxana 

23 45,10%  

3. Grupuri cu o 

reprezentare 

echilibrată a femeilor 

1. Angelescu Maria Magdalena 

2. Breazu Vasilica 

3. Bugeac Carmen Roxana  

4. Constantin Simona – Elena 

5. Leau Adelina Georgeta 

6. Marica Daniela Elena 

7. Mihăilă N. Sibiana – Emanuela 

13 25,49%  
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8. Olteanu Maria 

9. Poşircă Florina 

10. Postelnicu Marilena 

11. Radu Carmen Georgeta 

12. Sandu Elena Monica 

13. Zăpuceoiu Cosmina Roxana 

4.Grupuri ce includ 

reprezentanţi ai 

organizaţiilor 

agricole/a grupurilor 

de producători 

/reprezentanţi ai 

sectorului forestier, 

reprezentanţi ai 

sectorului 

economic/ai 

organizaţiilor de 

mediu 

1. Societatea Agricolă„ Muşcel – 

Boteni“, Comuna Boteni 

2. Societatea Agricolă Bovi-Prod 

Leordeni 

3.  Societatea Agricolă “Cârcinovul“, 

Topoloveni 

4. S.C. Legram Company S.R.L 

5. S.C. Legram Company S.R.L 

6. S.C. Vulturul Company S.R.L. 

7. S.C. Agroferm Forest Vultureşti 

S.R.L. 

8. S.C. Signature Turism Montan 

S.R.L. 

9. S.C. Alexali.On Hunt S.R.L. 

10. S.C. Agroindcom 2002 Stîlpeni 

S.A. 

11. S.C. Simona  

Top – Con S.R.L. 

12. I.I. Bunda Constantin 

13. I.I. Postelnicu Marilena 

14. Olteanu Maria „Apicultură 

“P.F.A. 

15. Iancu Ion „Apicultură “P.F.A. 

16. Tudose A. Constantin 

17. Zăpuceoiu Cosmina Roxana I.I 

18. Mihăilă N.Sibiana – Emanuela I.I. 

19. Lupu Răzvan Marius I.I. 

20. Vasile Sebastian Andrei I.I 

21. Pavel Gheorghe Dănuţ I.I. 

22. Ungureanu Gheorghe I.I. 

Apicultură 

23. Vînătoru Cătălin Dorel P.F.A. 

24. I.I.Mateescu George Octavian 

25. Asociaţia Proprietarilor de 

Pădure „Stejarul” 

Topoloveni 

26. Fundaţia Eco-Montan 2000 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

 -organizaţie 

agricolă 

- organizaţie 

agricolă 

- organizaţie 

agricolă 

-sector 

economic 

-sector 

economic 

-sector 

economic 

-sector 

economic 

-sector 

economic 

-sector 

economic 

-sector 

economic 

-sector 

economic 

-sector 

economic 

-sector 

economic 

-sector 

economic 

-sector 

economic 

-sector 

economic-

sector forestier 

-organizaţie 

mediu 
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1 

 

 

 

 

5. Grupuri în care 

partenerii privaţi şi 

reprezentanţii 

societăţii civile 

reprezintă mai mult 

de 65% din totalul 

partenerilor 

Parteneri privaţi 

Parteneri sociali 

 

Total parteneri privaţi si sociali 

24 

12 

 

36 

47,06% 

23,53% 

 

70,59% 

 

 

  

 

 

 

Comitetul de Selecţie Va fi format de către reprezentanţi ai 

partenerilor ţinând cont de componenţa Parteneriatului, diferenţiat 

pe cele trei categorii: publici, privaţi şi ONG. În ceea ce priveşte 

selecţia proiectelor în cadrul GAL, se va aplica regula „dublului 

cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în 

momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din parteneri, din 

care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă. 
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Componenţa Comitetului de Selecţie se va reflecta în următorul 

tabel: 

PARTENERI PUBLICI % 

Nume  şi prenume Partener Funcţia în C.S. Tip* 

/Observaţii 

Boţârcă Gheorghiţă Oraşul Topoloveni membru Admin 

Leau Vasile Comuna Boteni membru Admin 

Lupu Sorin Comuna Priboieni membru Admin 

PARTENERI PRIVAŢI % 

Nume  şi prenume Partener Funcţia în C.S. Tip* 

/Observaţii 

Pavel Gheorghe 

Dănuţ 

II-Pavel Gheorghe Dănuţ preşedinte  Aleşi  

Ştefan Ion Cosmin S.C. Denis Ştef Com S.R.L membru Aleşi 

Mărgescu Robert S.C. Agroferm Forest 

S.R.L.  

membru Aleşi 

Mihăila Sibiana II Mihailă Sibiana membru Aleşi 

Popescu Constantin Societatea Agricolă 

Muscelu Boteni 

membru Aleşi 

ONG  

Nume şi prenume Partener Funcţia în C.S. Tip* 

/Observaţii 

Tudor Nicolae Fundaţia ” Lipatti” membru ONG 

Măgureanu Mihail Asociaţia Comunitară 

„Petre Ţuţea – Ion 

Chelcea “ Boteni 

secretar ONG 

* Pentru a utiliza mai uşor aceste date, este propusă împărţirea pe categorii a 

partenerilor (de exemplu ADMIN pentru Administraţie, ONG pentru societatea civilă, 

CONSILIU pentru organisme tehnice, ALESI pentru colectivităţi, întreprinderi…. Etc.).  
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  Membrii Comitetului de Selecţie- SUPLEANŢI 

PARTENERI PUBLICI 

Nume  şi prenume Partener Funcţia în C.S. Tip* 

/Observaţii 

Poşircă Liviu Eugen Comuna Vultureşti membru Admin 

Gârleanu Ion Comuna Bogaţi membru admin 

Popa Ion Comuna Stâlpeni membru Admin 

PARTENERI PRIVAŢI 

Nume  şi prenume Partener Funcţia în C.S. Tip* 

/Observaţii 

Boţârcă Sorin Societatea Agricolă  „ 

Cârcinovul 

preşedinte aleşi 

Sandu Monica  S.C. Signature Turism 

Montan S.R.L. 

membru aleşi 

Văduva Alin Constantin S.C. Alexali.OnHunt S.R.L membru aleşi 

Olteanu Maria PFA Apicultura Olteanu 

Maria 

membru aleşi 

Lupu Razvan Marius II Lupu Razvan Marius membru aleşi 

ONG 

Nume şi prenume Instituţia Funcţia Tip* 

/Observaţii 

Mirea Ion Asociaţia Comitetului 

European al Romilor 

Krisinitori Filiala 

Judeţeană Argeş 

membru ONG 

Bezdedeanu Mircea Fundaţia Eco-Montan 

2000 

Secretar  ONG 
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Procedura de selecţie a proiectelor 

GAL-ul este responsabil de elaborarea şi implementarea planului de 

dezvoltare locală, precum şi de selectarea proiectelor care sunt 

conforme cu obiectivele formulate în acesta. 

Pentru a realiza activităţile prevăzute pentru atingerea obiectivelor 

din strategia inclusă în planul de dezvoltare, fiecare GAL va stabili 

criteriile de selecţie pentru fiecare tip de proiecte denumite „criteri 

de selecţie locală” care respectă priorităţile specifice ale strategiilor 

de dezvoltare locală. Aceste criterii vor fi cuprinse în Planurile de 

Dezvoltare Locală şi în apelurile de selecţie a proiectelor lansate la 

nivel local de către GAL. În acest sens, criteriile utilizate de GAL vor 

avea în vedere ca proiectele individuale: 

• Să se încadreze în obiectivele strategiei 

• Să aibă un caracter pilot 
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Faza de selecţie a proiectelor GAL si etapele urmate:  

 

1. GAL lansează apelul de selecţie a proiectelor, folosind mijloacele de informare mass-media 

2. Potenţialul beneficiar depune proiectul la secretariatul GAL, 

3. GAL efectuează verificarea conformităţii proiectului şi respectarea criteriilor de eligibilitate 

4. Selecţia proiectelor efectuată de GAL pe baza strategiei, utilizând criterii elaborate de fiecare GAL în parte
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5. Depunerea proiectelor selectate de către GAL la Centrul Regional 

de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (CRPDRP) 

Pentru proiecte de investiţii 

6. CRPDRP verifică eligibilitatea proiectelor şi se efectuează 

verificarea pe teren a potenţialului beneficiar de către structurile 

teritoriale ale APDRP 

7. CRPDRP transmite o notificare către beneficiar şi către GAL, de 

înştiinţare cu privire la aprobarea sau neaprobarea proiectului 

8. Încheierea contractului între beneficiar şi Centrul Regional de 

Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (CRPDRP) 

Pentru proiecte de servicii 

9. CRPDRP verifică eligibilitatea proiectelor şi transmite o notificare 

către beneficiar şi către GAL, de înştiinţare cu privire la aprobarea 

sau neaprobarea proiectului 

10. Încheierea contractului între beneficiar şi CRPDRP 

 

V.5.2.2 Crearea şi funcţionarea GAL - ului  

 

Pentru a putea beneficia de fondurile comunitare (FEADR) alocate 

pentru Axa 4 - LEADER a PNDR, parteneriatul public-privat 

Drumul Carelor va participa la procesul de selecţie pentru GALuri, 

organizat de către Autoritatea de Management pentru PNDR. 

Pentru a putea implementa strategia de dezvoltare a teritoriului, 

parteneriatul se va organiza din punct de vedere juridic şi va 

constitui o asociaţie în conformitate cu prevederile OG 26/2000, cu 

modificarile si completarile ulterioare, cu privire la asociaţii şi 

fundaţii . 

La nivelul GAL ului, organele asociaţiei sunt: 

 Adunarea generală; 

 Consiliul director; 
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 Cenzorul;  

 Comitetul de selectare a proiectelor; 

 Compartiment administrativ. 

 

1)Adunarea generală   

Este organul de conducere, alcătuit din totalitatea asociaţiilor 

reprezentând un număr de 51 entitati/intituţii, din care 15 instituţii 

publice între care 12 unitati-administrativ teritoriale  (29,41%) si 36 

organizatii private si sociale (70,59%).  

Competenţa adunării generale cuprinde: 

 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 sau, după caz, a membrilor 

comisiei de cenzori. 

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 

împotrivă.  
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2) Consiliul director  

Asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale. Acesta 

este format din 9 reprezentanţi ai parteneriatului dupa cum 

urmează: 

2.1 Parteneri publici: 2 reprezentanţi 

 Ibric Marian – Comuna Leordeni  

 Sandu Ion – Comuna Davideşti  

2.2 Parteneri privati: 6 reprezentanţi 

 Leau Adelina Georgeta S.C. Legram Company S.R.L. 

 Poşircă Florina - S.C. Vulturul Company S.R.L 

 Sora Pompiliu S.C.  - Agroindcom 2002 Stîlpeni S.A. 

 Mateescu George Octavian -Mateescu George Octavian I.I 

 Stancu Marian -Societatea Agricolă „Bovi-Prod “Leordeni 

 Iancu Ion - Iancu Ion „Apicultură “P.F.A.  

 

Parteneri sociali- 1 reprezentant  

 Bezdedeanu Mircea - Fundaţia Eco-Montan 2000 

 

În exercitarea competenţei sale, consiliul director: 

a) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada 

anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul 

contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi 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. 

3) Cenzorul  

Datorită faptului că numărul membrilor GAL sunt peste 15 s-a 

desemnat un cenzor. Acesta nu face parte din Consiliul Director 

însă este membru al parteneriatului. 
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Cenzorul denumit este: Dumitraşcu Laura Manuela 

Atribuţiile precum şi metodologia de organizare şi funcţionare a 

cenzorului se aprobă de adunarea generală. Acesta îşi poate elabora 

un regulament propriu de funcţionare. 

În realizarea competenţelor sale cenzorul: 

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei; 

b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale; 

c) participă la şedinţele consiliului director, fără drept de vot; 

d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite 

de adunarea generală. 

4) Comitetul de selectare a proiectelor 

Procesul de selecţie a proiectelor depuse spre finanţare către Grupul 

de Acţiune Locală, în cadrul Axei 4 - LEADER a PNDR, va avea 

următorul parcurs: 

 odată depuse la GAL, proiectele vor fi preluate de către un 

secretariat format din angajaţii asociaţiei, care le vor verifica 

din punct de vedere a eligibilităţii şi documentaţiei; 

 un grup de lucru format din angajaţii GAL şi (posibil) 

consultanţi externi vor trece la evaluarea proiectelor în baza 

criteriilor de selecţie propuse în fişele de măsuri şi vor elabora 

rapoarte de evaluare; 

 rapoartele de evaluare, împreună cu documentaţia suport, vor 

fi supuse deciziei finale, către un comitet format din membrii 

GAL, denumit Comitet de selecţie a proiectelor. 

Comitetul de selecţie a proiectelor va fi format din reprezentanţi ai 

partenerilor din Grupul de Acţiune Locală, propuşi şi votaţi de către 

Adunarea Generală. Comitetul de selecţie va avea un Preşedinte 

ales dintre si de către membrii acestuia. 

Comitetul de selecţie va avea următoarele responsabilităţi 

principale : 

 se implică direct în promovarea programului de finanţare 

către potenţialii beneficiari; 
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 studiază rapoartele de evaluare şi decide cu privire la 

proiectele care vor fi finanţate în cadrul strategiei de 

dezvoltare a teritoriului; 

 raportează Adunării Generale cu privire la stadiul 

implementării strategiei; 

  in caz de paritate de voturi, votul final ii va aparţine 

Preşedintelui Comitetului de selecţie.  

 

Comitetul de selecţie va fi format din 10 persoane (reprezentanţi ai 

autorităţilor şi organizaţiilor care fac parte din parteneriat). La 

nivelul luării deciziilor, partenerii economici şi sociali, precum şi alţi 

reprezentanţi ai societăţii civile, reprezintă 70,59 % din total 

membrii.  

Comitetul de selecţie se întruneşte de cel puţin 2 ori pe an, în funcţie 

şi de numărul de proiecte depuse pentru a fi evaluate. Şedinţele 

sunt convocate de către Preşedintele Comitetului de selecţie şi 

secretariatul este asigurat de către personalul asociaţiei. 

Sunt invitaţi să participe la şedinţe cei 20 membrii titulari cu drept 

de vot, iar în condiţiile în care aceştia nu pot participa, vor informa 

Preşedintele şi vor delega membrii supleanţi. în situaţiile 

excepţionale, în care nici membrul titular, nici supleantul său nu pot 

participa, ei pot delega, prin procură, dreptul lor de vot, către un alt 

membru al Comitetului de selecţie. Procura este valabilă doar 

pentru şedinţa în cauză şi niciun membru al Comitetului nu poate 

deţine mai mult de o procură. 

Conform fişei de măsură LEADER, "Pentru transparenţa procesului 

de selecţie a proiectelor în cadrul GAL şi totodată pentru efectuarea 

activităţii de control şi monitorizare, la aceste selecţii va lua parte şi 

un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de 

la nivel judeţean (DADR)". 

Pot fi invitate la şedinţele comitetelor de selecţie şi alte persoane, cu 

statut de observator, cum ar fi: 

- reprezentanţi ai unor instituţii judeţene; 

- experţi externi; 

- iniţiatori ai proiectelor; 
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- alte persoane, la propunerea membrilor Comitetului de 

selecţie. 

în urma a 3 absenţe succesive nejustificate ale membrului titular 

şi/sau supleantului său, Preşedintele poate propune GAL-ului 

excluderea membrului respectiv din comitetul de selecţie. 

In situaţii excepţionale, membrii Comitetului de selecţie pot fi 

consultaţi şi în afara şedinţelor, în scris, atunci când este nevoie 

urgent de un punct de vedere cu privire la un anumit proiect. 

Luarea deciziilorPentru validarea deciziilor în comitetul de selecţie, 

se aplică regula dublului cvorum şi anume: 

- este necesară prezenţa a cel puţin 50% din membrii 

comitetului de selecţie (cel puţin 8 din membrii titulari şi în 

lipsa acestora supleanţii lor); 

- din care peste 50% să fie mediul privat (societate civilă şi 

mediul de afaceri); 

Dublul cvorum este verificat de către Preşedintele comitetului, în 

deschiderea acesteia. 

Decizia cu privire la finanţarea proiectelor se ia prin consens, sau 

vot cu majoritate simplă (50% plus unu dintre membrii prezenţi). în 

condiţiile în care unul sau mai mulţi membrii solicită votul secret, 

se poate trece la vot secret. 

Pentru analiza proiectelor depuse se vor avea in vedere criterii 

generale ale programului de finantare si criterii specifice fiecarei 

masuri. Printre criteriile generale ar fi: 

 proiectul se încadrează în priorităţile strategiei de 

dezvoltare a teritoriului; 

 are un caracter inovator; 

 combină obiectivele mai multor axe din PNDR; 

 presupune ameliorarea unor probleme de mediu; 

 încurajează asocierea, cooperarea, formarea de legături la 

nivel de teritoriu; 

 se adresează tinerilor; 

 se adresează femeilor; 

 se adresează minorităţilor etnice; 
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 se adresează grupurilor de producători, asociaţii, 

parteneriate. 

Decizia cu privire la evaluarea proiectelor este comunicată 

beneficiarilor de către Preşedinte.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 

participa la întâlnirea comitetului respectiv. 

Componenţă Comitet de selecţie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Compartimentul administrativ va avea următoarea 

componenţă orientativă: 

a) Manager GAL – coordonează activitatea GAL atât sub aspect 

organizatoric cât şi al respectării procedurilor de lucru; 

Aleşii comunali şi intercomunali  

(inclusiv asociaţii publice) 

 

Întreprinderi private: 

agricultori, meşteşugari, 

proprietari de hoteluri/restaurante 

Comitet de selecţie 

LEADER 

 
 
Public 

30% 

 

 
Privat 

70% 

 

Reprezentanţi ai 

Administraţiilor 

locale şi judeţene 

 

Număr de membri: între 15 şi 

40. Pentru fiecare membru 

titular, vor fi prevăzuţi s upleanţi 

 

Asociaţii private 

„independente” 
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 Boţîrcă Nicolea Sorin 

b) Manager programe de finanţare  – se ocupă de implementarea 

măsurilor  

 Bugeac Carmen 

  c) Manager financiar -  se ocupă de supravegherea şi controlul 

gestiunii financiar – contabile a GAL-ului; 

 Păunescu Mihaela 

 

c) Animatori – desfăşoară activităţi de animare pentru promovarea 

acţiunilor GAL; 

 Munteanu Ionuţ 

 Marica Daniela Elena 

 Mărgineanu Dragoş Adrian 

d) Angajat pentru activităţi de secretariat; secretarul asigură 

suportul logistic şi de secretariat pentru toate activităţile GAL  

 Vlad Elena Bianca 

Ca şi anexe se vor ataşa fişele de post şi CV-urile persoanelor 

menţionate mai sus. 

 

PARTEA A – VI – A: ORGANIZAREA GAL-ULUI 

III.3.1  Descrierea echipei de animare  

La nivelul GAL-ului se vor desfăşura următoarele activităţi : 

a) informare – comunicare; 

b) apel pentru proiecte; 

c) sprijinirea depunătorilor de proiecte; 

organizarea procesului de verificare  şi  decizie asupra proiectelor.
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Calendarul Activitatilor: 

DENUMIRE ACTIVITATE 

PERIOADA 2012-2015 

AN 

2012 
AN 2013 AN 2014 AN 2015 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Activ. 1. Promovare şi informare 
                            

                            

A1.1 Materiele publicitare                              

A1.2 Anunţuri în Presa Locală                              

A1.3 Pagina web, Newsletter                             

A1.4 Intâlniri, Workshop-uri, Seminarii                             

Activ. 2. Apel pentru Proiecte                             

Activ. 3. Sprijinirea depuneri  proiecte                             

Activ. 5. Monitorizare continuă                             

 

Calendarul activităţilor se vizualizează pe o perioadă de patru  ani 2012-2015. Logica care a stat la baza acestei programări este una simplă:  

prima perioadă, este destinată activităţilor de informare, publicitate, animare, lansare proiecte, implementare, evaluare şi monitorizare, iar în a 

doua perioadă 2014-2015 se vor desfăşura activităţi de monitorizare a proiectelor aflate în implementare.
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Pentru fiecare angajat al GAL-ului se ataşează fişă a postului, în care 

vor fi cuprinse toate activităţile la care participă şi atribuţiile lor în 

cadrul acestor activităţi.    

Vor fi de asemenea prezentate resursele umane ale structurilor 

partenere (primării, consilii locale etc.) care vor contribui la 

implementarea programului. 

 

 Resurselor materiale (echipamente, localuri disponibile) 

La nivelul teritoriului au fost identificate principalele resurse 

materiale (echipamente, localuri disponibile etc.) care vor contribui, 

alături de resursele umane şi financiare, la implementarea acţiunilor 

din cadrul strategiei teritoriului. Partenerii publici au decis să pună 

la dispoziţia GAL resurse materiale: echipamente şi locaţii, în 

vederea implementării în manieră optimă a strategiei propuse. 

Astfel, la nivelul tuturor celor douasprezece unităţi administrativ 

teritoriale vor fi puse la dispoziţie:locaţiile căminelor culturale - 

sălile de sedinte/conferinţe cu capacităţi de minimum 60-70 de 

persoane şi maximum 350 de persoane pentru întâlnirile publice 

care urmează să fie organizate la nivelul comunelor respective; 

• săli de şedinţe cu capacităţi de cca 20-30 de persoane pentru 

întâlniri, şedinţe de lucru organizate la nivelul comunelor; 

• echipamente IT - computere, imprimante, acces la copiator şi la 

conexiune internet, pentru persoanele resursă desemnate la 

nivelul respectivelor unităţi administrativ teritoriale, precum 

şi staţii de sonorizare pentru buna derulare a evenimentelor 

publice organizate în vederea comunicării la nivelul 

teritoriului. 

Situatia se prezinta in felul urmator : 
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Nr 

crt. 

Partener Echipamente Posibilitati de punere la dispozitie Locatii Posibilitati de punere la 

dispozitie 

1. Oraşul Topoloveni computer,imprimantă, copiator, 

conexiune internet, staţii de 

sonorizare 

In funcţie de solicitări / cu consumabile / 

comodat / 1 lună 
Birou - 18mp, 

Cămin cultural - 300 

persoane 

în funcţie de solicitări / cu 

consumabile / comodat 

2. Comuna Boteni computer,imprimantă, copiator, 

conexiune internet, staţii de 

sonorizare, videoproiector 

In funcţie de solicitări / cu consumabile / 

comodat / 1 săptămână 

Birou - 16mp 

Cămin cultural - 150 

persoane 

în funcţie de solicitări / fără 

consumabile / comodat 

3. Comuna Hârtieşti computer,imprimanta, copiator, 

conexiune internet, 

In funcţie de solicitări / cu consumabile / 

comodat / 1 săptămână 

Birou - 18mp 

Sala de şedinţe - 20 

persoane, 

Cămin cultural - 100 

persoane 

în funcţie de solicitări / fără 

consumabile / comodat 

4. Comuna Vultureşti computer,imprimantă, copiator, 

conexiune internet, 

videoproiector, flipchart 

In funcţie de solicitări / cu consumabile / 

comodat / 1 săptămână 
Birou - 18mp 

Cămin cultural - 150 

persoane 

în funcţie de solicitări / fără 

consumabile / comodat 

5. Comuna Davideşti computer,imprimantă, copiator, 

conexiune internet 

în funcţie de solicitări / cu consumabile / 

comodat / 1 săptămână 

Birou - 16mp; 

Sala de şedinţe - 20 

persoane 

în funcţie de solicitări / fără 

consumabile / comodat 

6. Comuna Stâlpeni computer,imprimantă, copiator, 

conexiune internet 

In funcţie de solicitări / cu consumabile / 

comodat / 1 săptămână 
Birou – 15 mp 

Cămin Cultural 100 

persoane 

în funcţie de solicitări / fără 

consumabile / comodat 

7. Comuna Boţeşti computer,imprimantă, copiator, 

conexiune internet, 

In funcţie de solicitări / cu consumabile / 

comodat / 1 săptămână 
Birou - 16mp 

Sala de şedinţe - 20 

persoane 

în funcţie de solicitări / fără 

consumabile / comodat 
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8. Comuna Beleţi-Negreşti computer,imprimantă, copiator, 

conexiune internet, 

In funcţie de solicitări / cu consumabile / 

comodat / 1 săptămână 

Birou - 16mp 

Sala de şedinţe - 15 

persoane 

In funcţie de solicitări / fără 

consumabile / comodat 

9. Comuna Priboieni computer,imprimanta, copiator, 

conexiune internet, staţii de 

sonorizare, videoproiector 

In funcţie de solicitări / cu consumabile / 

comodat / 1 săptămână 

Birou - 16mp; 

Sala de şedinţe - 15 

persoane; 

Cămin cultural - 150 

persoane 

în funcţie de solicitări / fără 

consumabile / comodat 

10 Comuna Bogaţi computer,imprimantă, copiator, 

conexiune internet 

In funcţie de solicitări / cu consumabile / 

comodat / 1 săptămână 
Birou - 16mp 

Sala de şedinţe - 15 

persoane; 

Cămin cultural - 60 

persoane 

în funcţie de solicitări / fără 

consumabile / comodat 

11 Comuna Leordeni computer,imprimantă, copiator, 

conexiune internet, 

videoproiector. 

în funcţie de solicitări / cu consumabile / 

comodat / 1 săptămână 

Birou - 12mp 

Sala de şedinţe - 20 

persoane; 

Cămin cultural - 200 

persoane 

în funcţie de solicitări / fără 

consumabile / comodat 

12 Comuna Hulubeşti computer,imprimantă, copiator, 

conexiune internet 

In funcţie de solicitări / cu consumabile / 

comodat / 1 săptămână 
Birou - 12mp 

Sala de şedinţe - 20 

persoane 

în funcţie de solicitări / fără 

consumabile / comodat 



                Gal Drumul Carelor                                                         

      Plan de dezvoltare locală 2012-2015 

 

 

Tot in ceea ce priveste descrierea resurselor materiale remarcam 

faptul ca pentru buna implementare a proiectului reprezentanţii 

parteneriatului Grupului de Acţiune Locală Drumul Carelor vor 

pune la dispoziţie un spaţiu destinat biroului central. Acest spaţiu 

va avea aproximativ 60 mp, lumină naturală, încălzire şi toate 

facilităţile necesare. Acesta va fi împărţit în: birou Responsabil 

Administrativ, Birou Echipa Tehnică, Secretariat, Contabilitate, 

Depozit arhivare documente, si recepţie. Biroul va fi localizat într-o 

zonă de uşor acces cu mijloace de transport în comun, la o distanţă 

căt mai aproape de toate zonele de influenţă. 

Fiecare partener public va destina un spaţiu în cadrul primăriei, la 

vedere, pentru afişarea pliantelor, materialelor publicitare, bannere, 

afişe etc. 

De asemenea, se va aporta de către parteneri linie de telefon şi fax, 

precum şi mobilier bazic pentru începerea activităţilor echipei 

administrative. 

Se vor achiziţiona: mobilier (mese de birou, scaune, dulapuri pentru 

documente, biblioteci, etc), materiale consumabile, materiale 

publicitare, calculatoare şi laptop –uri, imprimanta, scaner, 

videoproiector, şi toate cele necesare desfăşurarii activităţilor. 

Resurse umane: 

La nivelul partenerilor din teritoriul Drumul Carelor, la nivelul 

fiecărei comune/oras, au fost desemnate persoane resursă care să 

sprijine şi să fie implicate în derularea activităţilor de implementare 

a strategiei la nivelul fiecărui partener în parte, atât din sectorul 

public cât şi din sfera privată. Astfel, au fost desemnate 20 de 

persoane cu diferite ocupaţii (agenţi de dezvoltare locală, secretari ai 

primăriilor, administratori ai societăţilor comerciale, cadre didactice, 

bibliotecari, referenţi cadastru) şi cu diferite specializări (jurişti, 

economişti, profesori, specialişti în administraţie publică, specialişti 

tehnici). 

Din totalul persoanelor resursă desemnate, 100 % au absolvit studii 

universitare. In ce priveşte experienţa fiecărei persoane resursă în 

domeniul dezvoltării şi implementării de proiecte, un număr de 7  

persoane (adică 33,3 %) au între trei şi cinci ani de experienţă, iar 
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66,7  % au o experienţă între unu şi trei ani în domeniu. Mai mult de 

60  % dintre persoanele resursă sunt femei. 

Detaliile despre persoanele resursă, se regăsesc în tabelul alăturat: 
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Nr 

crt. 

Nume, prenume Partenerul reprezentat Ocupatie/specializare Studii Experienta in planificare si 

Implementare proiecte (ani) 

 

1. Marica Daniela Elena Oras Topoloveni Şef birou programe de 

dezvoltare/economist 

Universitare 5 ani 

2. Bugeac Carmen Comuna Vultureşti Consilier juridic/jurist Universitare 5 ani 

3. Vânatoru Monica Oras Topoloveni Director economic /Economist Universitare 5 ani 

4. Paunescu Mihaela  Oras Topoloveni Contabil/Economist Universitare 3 ani 

5. Munteanu Virgiliu Ionuţ Oras Topoloveni Inginer silvic Universitare 1 an 

7. Dina Daniela Oras Topoloveni Consilier juridic Universitare 1 an 

8. Ghinescu Maria -Magdalena Oras Topoloveni 
Inspector de 

specialitate/sociolog-psiholog 

Universitare 1 an 

9. Mareş Dorina Comuna Boteni Contabil/Economist Universitare 5 ani 

10 Bidilică Valentin – Ionuţ Comuna Boteni Secretar/jurist Universitare 2 ani 

11 Vîjan Bogdan Comuna Boteni Inspector/ Universitare 2 ani 

12 Siminuc Irina Comuna Hârtieşti Inspector/ Universitare 1 an 

13 Hepeneţ Gabriel Comuna Hârtieşti Secretar/jurist Universitare 1 an 

14 Duţulescu Tatiana Comuna Vultureşti Contabil/Economist Universitare 3 ani 

15 Călinescu Aretia Comuna Davideşti Secretar/jurist Universitare 2 ani 

16 Sandu Ion Comuna Davideşti Primar/Economist Universitare 3 ani 
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17 Mihai Mihaela Comuna Stâlpeni Inspector/Economist  Universitare 1 an 

18  Nuta Valentin Comuna Leordeni  Inspector/ Universitare 1 an  

20 Angelescu Maria Magdalena Comuna Bogati Inspector /matematică Universitare 2 ani  
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Resursele umane care vor participa la implementarea activităţilor 

GAL Drumul Carelor vor fi în primul rând toţi membrii Adunării 

Generale. Aceştia se implică în aprobarea strategiei finale, fixează 

obiectivele generale ale GAL, aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli şi a bilanţului contabil, aleg şi revocă membrii Consiliului 

de Selecţie, aleg şi revocă cenzorul. Într-un cuvânt sunt direct 

răspunzători de dezvoltarea zonei, şi de determinarea iniţiativelor şi 

ideilor de proiecte din zonă. 

Adunarea Generală este formată din persoane bine formate, cu 

experinţă în gestioanarea de bugete publice şi fonduri europene, 

reprezentând o garanţie pentru implementarea acestui proiect. 

Consiliul Director este format de asemena din 9 persoane desemnate 

de către Adunarea Generală. Aceştia vor deţine o serie de abilităţi şi 

experienţă în luare de decizii şi coordonare, gestionarea resurse 

umane, etc. 

Comitetul de Selecţie, de asemenea format din 20 membrii, 

desemnaţi la rândul lor tot de către Adunarea Generală, vor deţine 

cunoştinţe detaliate ale Planului de Dezvoltare Locală a GAL-ului 

Drumul Carelor, obiectivele şi priorităţile de dezvoltare a zonei, 

precum şi indicatorii de calitate şi selecţie.  

Compartimentul Administrativ este cel care va fi alcătuit din 

persoane tehnice: Responsabil Adminsitrativ, Responsabil Financiar, 

Persoane Tehnice, Consultanţi externi, Personal de secretariat şi 

adminstrativ. 

Consultanţii externi vor fi selectaţi punctual în funcţie de necesităţi, 

pe baza unor contracte de colaborare. 

Resurse financiare: 

Resursele financiare destinate funcţionării GAL Drumul Carelor 

reprezintă 80% din Total Buget GAL, sume ce vor fi folosite pentru 

salarii, închiriere de spaţii, întâlniri şi seminarii, etc iar diferenţa de 

20% reprezintă instruire şi animarea teritoriului după selecţia GAL.  

Buget indicativ anual de funcţionare a GAL- ului 

În completarea bugetului indicativ conform tabelului de mai jos, 

ofertantul a ţinut seama de prevederile sub-măsurii 431.2 din fişa 
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tehnică a Axei 4 (Leader) care specifică faptul că bugetul pentru 

cheltuielile de funcţionare a fiecărui GAL va fi de maxim 15% din 

totalul cheltuielilor publice eligibile din strategia de dezvoltare 

locală, dar nu mai mult de 300.000,00 de euro (pentru componenta a 

– funcţionarea GAL – 80% şi componenta b – instruire şi animarea 

teritoriului după selecţia GAL – 20%).  

Se prezintă în continuare bugetul indicativ pentru cele două 

componente : 

BUGET INDICATIV Sumă - euro Procent % 

Venituri   

Contribuţie publică  FEADER 240000,00 80 

Contribuţie naţională 60000,00 20 

TOTAL 300000,00 100 

Cheltuieli   

Componenta a: 240000,00 80 

Salarii şi alte plăţi pentru personalul GAL 180000,00   

Cheltuieli legate de plata experţilor şi pentru alte servicii 

de expertiză legate de implementarea strategiei de 

dezvoltare locală 10000,00   

Cheltuieli pentru închirierea unor locaţii 0   

 Cheltuieli pentru închirierea/achiziţia de echipamente 

de birotică şi electronice, precum şi a altor echipamente 

necesare pentru desfăşurarea activităţilor GAL 15000,00   

Cheltuieli pentru organizarea întâlnirilor 10000,00   

Cheltuieli legate de comunicare (telefonie, internet, 

poştă şi servicii poştale), transport şi plata utilităţilor 

(căldură, lumină, etc.) 10000,00   

Cheltuieli pentru participarea la activităţile reţelei 

naţionale şi europene de dezvoltare rurală, seminarii etc.  15000,00   

Componenta b 60000,00 20 

Studii ale zonei 10000,00   

Măsuri pentru furnizarea informaţiei cu privire la 

strategia de dezvoltare locală 20000,00   

Instruirea personalului implicat în implementarea 

strategiei de dezvoltare locală 10000,00   

Evenimente de promovare 10000,00   

Instruirea liderilor locali 10000,00   

TOTAL 300000,00 100 
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Descrierea cheltuielilor: 

Componenta a: 

Pentru această componentă cheltuielile vor acoperi 80% din total 

cheltuieli de funcţionare GAL şi vor reprezenta 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/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.  

Componenta b: 

Pentru aceste activităţi, Asociaţia GAL Drumul Carelor va cheltui 

20% din total cheltuieli de funcţionare GAL şi va 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. 

Nu sunt considerate cheltuieli eligibile, conform Fișei LEADER: 

Pentru M 421 ”Implementarea proiectelor de cooperare” 
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- Simplul schimb de experiență neconcretizat într-o acțiune 

comună (întrucât se poate finanța prin intermediul rețelei 

naționale de dezvoltare rurală). De asemenea, nu sunt eligibile 

cheltuielile legate de teritoriul din afara UE; 

Pentru M 431 ”Funcționarea GAL, dobândirea de competențe și 

animarea teritoriului” 

- cheltuielile pentru achiziţia sau construcţia de clădiri, precum şi 

achiziţionarea de mijloace de transport și achiziționarea de teren. 

VI.4 Dispozitivul de comunicare şi informare 

Informarea şi comunicarea reprezintă elemente esenţiale atât în 

etapele iniţiale, de constituire a parteneriatului public – privat cât şi 

ulterior, ca GAL în acţiunile sale de funcţionare, instruire şi 

animarea teritoriului. 

În această secţiune sunt marcate principalele aspecte legate de 

difuzarea si divulgarea Planului de Dezvoltare Rurala GAL Drumul 

Carelor. 

Articolul 76 din Regulamentul 1698/2005 prevede ca ar trebui 

informaţi potenţialii beneficiari, beneficiarii de ajutor şi, într-un sens 

mai larg, publicul în general despre Planul de Dezvoltare Rurală şi 

punerea sa în aplicare. 

La rândul său, Regulamentul de Aplicare 1974/2006, în articolul său 

58, prevede că aceste sarcini se materializeaza într-un Plan de 

Comunicare cu următoarele recomandări orientative: 

 Obiectivele şi grupurile ţintă. 

 Conţinutul şi strategia măsurilor de comunicare şi informare, 

cu precizarea măsurilor care trebuie adoptate. 

 Bugetul său orientativ. 

 Departamentele administrative şi agenţiile responsabile 

pentru executarea sa. 

 Criteriile utilizate pentru a evalua efectele măsurilor de 

informare şi publicitate în termeni de transparenţă, 

cunoaşterea programului de dezvoltare rurală şi rolul jucat de 

GAL –urile care au fost deja selectate in prima sesiune. 
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În plus, Anexa VI din Regulamentul 1974/2006 detaliază cuprinsul 

acestor conţinuturi şi oferă instrucţiuni cu privire la caracteristicile 

tehnice ale măsurilor de informare şi publicitate pentru fiecare 

dintre grupurile de interese definite în Regulamentul 1698/2005. 

Pe baza acestor trimiteri la legislaţie, Planul de Comunicare va fi 

direcţionat să dezvăluie şi să difuzeze Planul de Dezvoltare Rurală 

în rândul potenţialilor beneficiari, beneficiarilor ajutorului 

comunitar şi publicului în general. 

La rândul său, articolul 59 prevede că vor fi raportate progresele 

înregistrate de acest plan de comunicare în cadrul reuniunilor 

Comitetului de Monitorizare instituit în temeiul articolului 77 din 

Regulamentul (CE) nr 1698/2005. 

Planul de comunicare 

Obiective şi grupuri de interese 

Obiectivul general al Planului de Comunicare este de a asigura 

difuzarea şi dezvăluirea Planului de Dezvoltare Rurală între 

grupurile de interese. În plus faţă de acest obiectiv, prezentul Plan 

urmăreşte să atingă următoarele obiective secundare: 

 Asigurarea transparenţei punerii în aplicare a Planului de 

Dezvoltare Rurală. 

 Difuzarea de informaţii cu privire la conţinutul Planului de 

Dezvoltare Rurală şi la contribuţia FEADR la obiectivele 

definite prin acesta. 

 Difuzarea acelei informaţii care permite şi induce o utilizare 

corespunzatoare a disponibilităţilor financiare alocate. 

 Informarea publicului despre rolul jucat de Uniunea 

Europeană în favoarea acţiunilor prevăzute în Plan. 

Asigurarea îndeplinirii acestor obiective necesită menţinerea unui 

flux adecvat de informaţii între grupurile de interese (publicul larg, 

potenţialii beneficiari şi beneficiari) privind obiectivele strategice şi 

măsurile care il constituie, dezvoltarea sa şi rezultatele obtinute. 
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Se pot stabili următoarele obligaţii în ceea ce priveste grupurile de 

interese: 

Acţiuni de comunicare care vizează potenţialii beneficiari. Măsuri 

prevăzute pentru a informa potenţialii beneficiari, organizaţiile 

profesionale, organismele economice, sociale şi de mediu, organismele care 

promovează egalitatea între bărbaţi şi femei şi organizaţiile non-

guvernamentale, de oportunităţile pe care le oferă programul şi regulile 

pentru obţinerea unei subvenţii a programului. 

 

GAL Drumul Carelor dezvăluie informaţia cât mai complet cu 

putinţă, cu privire la oportunităţile de finanţare în cadrul Planului 

de Dezvoltare Rurală. Planul identifică drept potenţiali beneficiari, 

entităţile incluse în grupuri cum ar fi: Autorităţi Publice Locale, 

Organizaţii Profesionale, Agenţi economici şi sociali, ONG-uri, 

Centre de informare europeană, Persoane fizice, etc. 

În scopul de a se conforma obligaţiilor sale, GAL –ul va furniza 

informaţii clare, detaliate şi actualizate cu privire la următoarele 

aspecte: 

 Procedurile administrative care trebuie urmate pentru a putea 

opta pentru finanţarea în conformitate cu Planul de 

Dezvoltare Rurală. 

 Descrierea procedurilor de examinare a cererilor de finanţare. 

 Criteriile de eligibilitate şi criteriile de selecţie şi evaluare a 

proiectelor care urmează să fie finanţate. 

 Numele persoanelor sau punctelor de contact la nivel naţional, 

regional sau local, capacitate pentru a explica funcţionarea 

Planurile de Dezvoltare Rurală şi criteriile de selecţie şi 

evaluare a operaţiunilor. 

Acţiuni de comunicare destinate Beneficiarilor. Măsuri planificate pentru a 

informa beneficiarii cu privire la contribuţia comunitară 

GAL Drumul Carelor se va asigura ca, în notificarea de acordare a 

fondurilor, beneficiarii sa fie informaţi ce măsură este subvenţionată 
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în conformitatea unui program cofinanţat de FEADR şi a axei 

prioritare a Planului de Dezvoltare Rurală în cauză. 

Procedura de comunicare adresată publicului în general. Măsuri prevăzute 

pentru a informa publicul în general cu privire la rolul jucat de GAL 

Drumul Carelor  în programe şi rezultatele obţinute. 

Atât GAL Drumul Carelor cât şi beneficiarii au luat toate măsurile 

necesare pentru a furniza informaţii publicului şi să publice 

măsurile finanţate în cadrul Planului de Dezvoltare Rurală, în 

conformitate cu Regulamentul,  GAL Drumul Carelor va trebui să 

asigure următoarele: 

 Va informa publicul cu privire la adoptarea Planului de 

Dezvoltare Rurală de către Comisie şi a activităţilor sale, a 

principalelor realizări şi a concluziei acestuia. 

 Va publica cel putin anual, lista beneficiarilor de ajutor în 

cadrul Planului, denumirea operaţiunilor şi valoarea 

ajutoarelor de stat alocate acestor operaţiuni. 

În plus, se propune ca această listă de beneficiari sa fie facută 

publică în agenţia oficială aparţinând Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale (www.madr.ro).  

 Va pune în aplicare măsurile de informare prin intermediul 

diferitelor mijloace de comunicare şi la nivelul teritorial 

corespunzator.  

 Grupul de Acţiune Locală fiind finanţat prin axa 4, va plasa o 

placa explicativă facilităţilor noastre. 

La rândul lor, beneficiarii au, cu privire la public, următoarele 

obligatii: 

 Atunci când o tranzactie depăşeşte un cost total de 50.000 €, 

beneficiarul va plasa o placă explicativă. 

 Atunci când o tranzacţie depăşeste un cost total de 500.000 €, 

se va instala un panou de afisaj. 

Este foarte important ca acesti factori sa contribuie la crearea unei 

linii de comunicare orchestrată şi constantă, prin intermediul 

sistemului de generare, gestionare şi difuzare a informaţiei celei mai 
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potrivite în fiecare etapă. Prin intermediul dozării, se va menţine o 

constantă informare care va face ca mesajele să nu se piardă. 

Pe de altă parte, punerea în scenă a Planului de Comunicare va 

implica trei etape bine diferenţiate prin tipologia acţiunilor lor. 

Astfel, putem distinge: 1) o primă etapă de "prezentare"; 2) o a doua 

etapă de "dezvoltare"; şi 3) o a treia etapă de "acţiuni finale". 

În consecinţă, acţiunile de comunicare pentru dezvoltare vor avea o 

formă diferită depinzând de etapa în care au loc. Astfel, în prima 

etapă, prioritatea va fi să se facă cunoscut conţinutul Planului 

Strategic, în a doua, obiectivul va fi de a avansa în cunoştinţele care 

se au despre acesta şi să continue consolidarea încât părţile 

interesate să beneficieze de acesta; şi in cea de-a treia, comunicarea 

rezultatelor derivate din aplicarea sa. 

În orice caz, trebuie să existe un element comun în toate mesajele, 

indiferent de stadiul în care apar şi destinatarii cărora li se 

adresează. Astfel, toate acţiunile de comunicare care se dezvoltă vor 

avea un caracter unitar, indiferent de canalul ales şi segmentul din 

Planul Strategic la care se referă. 

Astfel, în Anexa VI din Regulamentul (CE) 1974/2006, se indică 

faptul că "toate activităţile informative şi publicitare vor include 

următoarele elemente": 

• Drapelul european [...] şi o explicaţie a rolului jucat de Comunitate 

prin urmatorul motto: "Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 

Rurala: Europa investeste în zonele rurale". 

• În cazul activitaţilor şi măsurilor finanţate de către axa LEADER, 

de asemenea, se va utiliza logo-ul LEADER. 

Prin urmare, există deja un slogan stabilit în acest Regulament, pe 

care toate mesajele trebuie să-l conţină pentru  a le da consistenţă, 

aşa cum se întamplă cu logo-urile şi steagurile. 

În ceea ce priveste programul de lucru, ar trebui sa remarcăm 

înainte de toate că trebuie făcută o distincţie între acţiunile de lungă 

durată, cele dezvoltate pe toată perioada, şi acţiunile specifice, cele 

efectuate în timp util şi care necesită o planificare în avans. 

Mediile de comunicare 
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Mediile au o importanţă crucială, deoarece reprezintă modul cel mai 

simplu şi cuprinzător de a ajunge la cetăţeni. Această importanţă 

este sporită dacă avem în vedere că acţionează, de asemenea, ca 

lideri de opinie şi catalizatori ai opiniei publice. Prin urmare, ar 

trebui să se ia în considerare o relaţie de cooperare absolută, 

furnizandu-le în orice moment accesul la informaţii şi servind 

nevoilor de informare care ar putea aparea. 

De asemenea, acest flux informativ constant va fi deosebit de 

necesar în evenimente, prezentări, inaugurări, etc. În aceste cazuri, 

mediile vor fi supuse trimiterii comunicatelor de presă şi, dacă 

relevanţa evenimentului impune acest lucru, apeluri şi conferinţe de 

presă, în care vor fi date dosare şi informări pentru a facilita sarcina 

lor şi urmărind directivele rutinelor de producţie (limbaj gazetăresc, 

structura de piramidă inversată, etc). 

Conferinţele de presă permit, de asemenea, feedback-ul şi 

maximizarea posibilităţilor de armare vizuală pe care le oferă 

mijloacele. 

În orice caz, nu trebuie uitată importanţa pe care o are o dozare 

bună a informaţiei, astfel încât un singur eveniment poate genera 

mai multe ştiri diferite şi o prezenţă mediatică mai prelungită în 

timp. 

 

ACŢIUNI SPECIFICE 

Printre acţiunile specifice de efectuat se evidenţiază: 

1. Recompilarea audiovizuală permanentă 

Pentru a putea informa în măsura cea mai detaliată şi mai exactă 

posibil, este esenţial să existe material continuu grafic şi audiovizual 

şi reînnoit. 

Astfel, aceasta va permite dezvoltarea de comunicaţii bine 

documentate şi elaborate, precum şi acoperirea nevoilor de 

informare care pot apărea din partea beneficiarilor, cetăţenilor, 

mijloacelor de comunicare... 

2. Dosarul intern de presă 
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Continuând cu privire la colectarea de informaţii, presa va fi 

obiectul ştirilor zilnice în legătură cu GAL, compunându-se un 

dosar lunar care va servi pentru Autoritatea de Control. 

3. Eveniment pentru a marca Ziua Europei. Arborarea drapelului. 

În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) 1828/2006 al 

Comisiei Europene, timp de o săptămână începând cu ziua de 09 

mai, se va arbora drapelul Uniunii Europene înaintea localului GAL 

Drumul Carelor. 

4. Colecţie de bune practici 

Se va realiza o colecţie lunară de exemple de modele de bună 

practică în jurul fiecărei axe a Programului de Dezvoltare Rurală, 

pentru difuzarea şi cunoaşterea de către întregul lanţ de gestionare a 

Fondurilor Europene. Aceste exemple pot corespunde atât 

procedurilor cofinanţate în cadrul Planului de Dezvoltare Rurală, 

cât şi acţiunilor de comunicare care asigură transparenţa de 

gestionare a acestui Fond. 

5. Raport anual de performanţă  

După fiecare an, se va elabora un raport de performanţă, în cadrul 

căruia se detaliază toate procedurile din Planul de Comunicare 

privind Planul de Dezvoltare Rurală realizate pe tot parcursul 

anului. 

În Anexa VII din Regulamentul (CE) 1974/2006, se prezintă structura 

şi părţile integrante ale rapoartelor anuale de execuţie prevăzute la 

articolul 82 din Regulamentul (CE) 1698/2005, în cadrul cărora 

trebuie incluse prevederile adoptate pentru a face public programul, 

în conformitate cu articolul 76 din Regulamentul (CE) 1698/2005. 

6. Monitorizarea, supravegherea şi controlul îndeplinirii 

standardelor de informare şi publicitate 

În plus faţă de măsurile puse în aplicare de către Autoritatea de 

Contol, în scopul de a realiza cea mai mare acoperire posibilă a 

PNDR, beneficiarii de operaţiuni în conformitate cu PNDR şi 

prezentul plan strategic au următoarele obligaţii privind informarea 

şi publicitatea, în acord cu Anexa VI a Regulamentului (CE) 

1974/2006: 
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- Atunci când o operaţiune crează o investiţie de peste 50.000 EUR, 

ar trebui aplicată o plăcuţă explicativă. În plus, GAL Drumul 

Carelor fiind finanţat de către axa 4 LEADER, de asemenea, va 

instala la sediul sau, această plăcuţă explicativă. 

- În cazul infrastructurilor al căror cost depăşeşte 500.000 EUR, se va 

include un panou publicitar. 

În oricare dintre cele două cazuri, va trebui să apară o descriere a 

proiectului sau a operaţiei, precum şi elementele referitoare la 

sloganul şi logo-ul prevăzute la punctul 3.1 din anexa VI. 

Aceste informaţii ar trebui să ocupe cel puţin 25% din panoul 

publicitar sau placuţă. 

Pentru toate acestea, este necesar să se efectueze o monitorizare a 

îndeplinirii acestor cerinţe şi îndemnând la corectarea şi propunerea 

de măsuri corective. 

 

Dezvoltarea unui Plan de Informare şi Publicitate 

În conformitate cu acest Plan de Comunicare, trebuie elaborat un 

Plan specific de Informare şi Publicitate, în care se detaliază toate 

acţiunile de realizat, cu obiectivele lor, caracteristicile tehnice şi 

conţinuturile specifice, dotările, datele exacte. Acest lucru 

presupune redactarea,  proiectarea, realizarea machetei, editarea şi 

distribuirea  acestui plan. 

Asistenţa tehnică în prezentări 

Evenimentele vor necesita o serie de elemente corporative pentru a 

spori vizibil "imaginea de marcă". Am vorbit despre seturi de presă, 

postere, pliante pentru a conţine dosare şi rezumate, acreditări, 

material audiovizual, prezentari PowerPoint ... 

Prezentarea paginii Web 

Se propune dezvoltarea de conţinuturi Web specializate în FEADR 

şi în Planul Strategic al GAL Drumul Carelor. 

Speciale de presă 
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Se vor publica bannere în antetul presei de circulaţie locală şi 

regională. Va fi un format atractiv care permite cititorilor să acceseze 

informaţia şi să o aprofundeze, cunoscand din prima mână 

caracteristicile Planului Strategic de Dezvoltare Rurală a GAL 

Drumul Carelor. 

În acest fel, se va promova o nouă intrare în contact cu Planul şi cu 

informaţia despre politica regională europeană a unui public şi mai 

larg decât cel ce poate accesa documentul descriptiv. 

Ghid rapid de Informare şi Publicitate a Planului Strategic pentru 

Dezvoltare Rurală. 

Versiunea scurtă a Manualului generic de Informare şi Publicitate al 

Planului a GAL Drumul Carelor se va crea pentru utilizarea sa 

rapidă şi eficientă de către beneficiari. Această publicare va oferi, pe 

scurt, informaţia despre măsurile de informare şi publicitate a 

operaţiunilor cofinanţate prin furnizarea de claritate şi de 

omogenitate de care au nevoie. Va fi publicat în pagina Web. 

DVD de prezentare a Grupului de Acţiune Locală Drumul Carelor 

Se va produce un DVD de prezentare a Grupului de Acţiune Locală 

Drumul Carelor pentru promovarea propriului grup ca manageri ai 

acestor ajutoare. 

Video de difuzare a executării Planului Strategic 

Acest videoclip va include materialul acumulat în perioada 2007-

2013 din acţiunile cele mai relevante desfăşurate în cadrul Planului 

de Dezvoltare Rurală, în fiecare din cele patru axe care îl integrează. 

Acest video va contribui la consolidarea rolului jucat de FEADR în 

perioada din urmă în zona teritoriului Drumul Carelor şi a 

transparenţei în aplicarea acestuia. 

Zile de discuţii de închidere 

Ca o bijuterie finală a perioadei care se încheie, vor avea loc câteva 

zile de discuţii de închidere, pentru care vor fi convocate toate 

părţile interesate (în intelesul larg) a Planului de Dezvoltare Rurală 

a teritoriului Drumul Carelor pentru perioada 2007-2013. În ele, se 

vor evalua rezultatele Programului şi se va pune ca dovadă 
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importanţa sa în realizarea succesului acţiunilor întreprinse. De 

asemenea, se va proiecta video-ul de execuţie, se vor înmâna 

dosarele şi rezumatele şi se vor urmări prezentările experţilor 

relevante cu privire la Planul de Dezvoltare Rurală. 

Nu pot lipsi nici mijloacele de comunicare  în această etapă finală, 

care, o data în plus, vor oferi o platformă ideală pentru a ridica 

mesajul tuturor destinatarilor. 
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PARTEA A – VII – A: MECANISMUL DE IMPLEMENTARE 

Dispozitivul de monitorizare, evaluare şi control implementat de 

GAL presupune: 

- Luarea operativă a deciziilor asupra implementării 

proiectului (sau depistarea problemelor); 

- Efectuarea zilnică a gestionării proiectului; 

- Executarea operativă şi corectă a procedurilor de 

gestionare a resurselor; 

- Facilitarea coordonării între activităţile componentelor; 

- Monitorizarea şi raportarea la timp despre realizările şi 

rezultatele proiectului; 

- Informaţia despre conţinutul proiectului şi realizările 

acestuia este oferită factorilor de decizie la cel mai înalt 

nivel. 

Sistemul de control al programului se bazeaza pe dispoziţiile 

Regulamentului (CE) nr 1975/2006 a Comisiei, prin care se stabilesc 

normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr 1698/2005 în ceea ce 

priveşte aplicarea procedurilor de control şi condiţionalitatea cu 

privire la măsurile de ajutor pentru dezvoltarea rurală. 

 

Monitorizare şi Evaluare 

Regulamentul 1698/2005 a introdus o abordare mai strategică (şi 

simplă) de programare a dezvoltării rurale (concentrându-se asupra 

obiectivelor, mai degrabă decât pe măsuri). Astfel, se disting trei 

obiective strategice care corespund problemelor sau axelor 

prioritare cărora li se adaugă a patra axă dedicată LEADER-ului. 

În plus, noile Orientări privind politica de dezvoltare rurală a 

Comisiei introduc şase priorităţi pentru politica rurală a Uniunii. 

Cadrul Comunitar pentru Monitorizare şi Evaluare (MCSE) 

stabileşte cinci tipuri de indicatori (indicatori de producţie, 

rezultate, impact, de context şi de obiective), care împreună cu 



                Gal Drumul Carelor                                                         

      Plan de dezvoltare locală 2012-2015 

 

 

indicatorii financiari vor permite completarea bazei acestui cadru. 

Cele mai importante elemente ale MCSE sunt următoarele: 

  Definirea obiectivelor atât de gestiune, cât şi în gradul de 

adecvare a programării la orientările strategice şi modul în 

care acestea ar trebui să fie reflectate în programe, cere un 

sistem mai robust de MCSE. 

 Regulamentul prevede monitorizarea şi evaluarea strategiilor 

comunitare şi naţionale, cerând cuantificarea şi definirea de 

indicatori comuni. 

 Se stabileşte necesitatea de a defini indicatori de plecare 

(comuni şi de context). La rândul său, agregarea de indicatori 

de rezultat, de performanţă şi impact va prezenta o idee 

despre progresul înregistrat în obţinerea priorităţilor 

comunitare. 

 Organizarea activităţilor de evaluare într-un cadru de evaluare 

continuă urmăreşte o mai bună pregătire pentru evaluarea 

intermediară şi posterioară a politicii de dezvoltare rurală. 

Astfel, activităţile de evaluare depind în mare măsură de 

informaţiile culese în monitorizarea programului, astfel încât 

ambele activităţi ar trebui să fie legate de la început. 

Cadrul administrativ 

În conformitate cu cerinţele Regulamentului (CE) nr.1698/2005, a 

fost stabilit un cadru administrativ care se bazează pe structurile 

existente ale MADR, incluzând Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare 

Rurală şi Pescuit (APDRP – fosta Agenţie SAPARD), Agenţia de 

Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) şi Direcţia Generală 

pentru Dezvoltare Forestieră şi Consolidarea Proprietăţii 

(DGDFCP).  

În implementarea sistemului, MADR, prin DGDR, va juca rolul  

- Autorităţii de Management, responsabilă cu 

implementarea şi managementul programului, delegând 

atribuţii specifice sarcinii de implementare pentru toate 

măsurile, cu excepţia Măsurilor 111 şi 143, operaţiunile de 

asistenţă tehnică, inclusiv Reţeaua Naţională de 
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Dezvoltare Rurală, sub-măsura 431.1 şi selectarea GAL-

urilor,  

- Agenţiei de Plăţi acreditate - APDRP. APDRP, fiind 

responsabilă cu funcţia de efectuare a plăţilor  

- va realiza sarcinile zilnice de implementare a măsurilor 

delegate din PNDR, incluzând primirea cererilor de 

finanţare, selectarea şi aprobarea proiectelor şi realizarea 

controalelor pentru toate măsurile, cu excepţia: 

• Sarcinilor de implementare şi plată pentru schemele care vizează 

zonele defavorizate şi schemele de agro-mediu – delegate la APIA; 

• Sarcinii de control privind bunele condiţii agricole şi ecologice de 

mediu, (GAEC) şi 

măsurarea suprafeţelor pentru măsurile de silvicultură din cadrul 

Axei 2 – delegate către APIA; 

• Evaluării formularelor de cerere şi controlul pe teren privind 

cerinţele specifice pentru măsurile din silvicultură din cadrul Axei 2 

– delegate către DGDFCP. 

În ceea ce priveşte implementarea măsurilor din cadrul Axei 4 – 

măsurile LEADER, după selecţia GAL-uri de către AM, 

responsabilitatea selectării proiectelor le va reveni acestora, iar 

verificarea eligibilităţii, aprobarea, implementarea plăţilor va cădea 

în responsabilitatea APDRP. 

Din punct de vedere al responsabilităţii teritoriale a structurilor 

administrative, se constată următoarea situaţie: 

• AM – nivel naţional cu reprezentare la nivel de judeţ prin 

Direcţiile pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală; 

• APDRP – nivel naţional, regional şi judeţean; 

• APIA – nivel naţional, judeţean şi local; 

• DGDFCP – nivel naţional şi reprezentare la nivel de judeţ prin 

Inspectoratele Teritoriale de Regim Silvic şi Vânătoare. 

Monitorizarea 
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Sistemul de monitorizare se bazează, în principal, pe un număr 

limitat de indicatori comuni de rezultat şi performanţă, a caror 

evoluţie este raportată în rapoartele relevante, împreună cu evoluţia 

de monitorizare financiară a programului. 

Cel puţin o dată pe an se va transmite Comisiei un raport de 

monitorizare privind punerea în aplicare a programului. Aceste 

rapoarte vor cuprinde realizările şi rezultatele programului de 

dezvoltare rurală în raport cu indicatorii stabiliţi în planul strategic, 

rezultatele evaluării activităţilor în curs de desfăşurare, precum şi 

informaţiile solicitate prin articolul 82 din Regulamentul 1698/2005. 

Pregătirea acestui raport va fi responsabilitatea Autoritatii de 

Management, care îl va prezenta Comisiei dupa aprobarea în 

prealabil de catre Comitetul de Monitorizare. 

În momentul prezentării raportului, Comisia şi Autoritatea de 

Management a Planului de dezvoltare rurală a GAL Drumul Carelor 

va revizui principalele rezultate ale anului precedent. 

 

 

Procesul de monitorizare a  unor proiecte aflate în derulare sau care au 

fost implementate, este un proces  intenționat și sistematic de culegere, 

analiză și raportare a datelor.Termeni cheie consacrati  M&E:  

monitorizare şi evaluare / monitorizare și analiză 

Matricea M&E 
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Intrebări 

privitoare la 

performanță 

Informațiile 

necesare și 

indicatori 

Informații de 

plecare, stare, 

cerințe și 

responsabilități 

Metode de culegere a 

datelor, frecvența 

culegerii, 

responsabilitați 

Formulare de 

înregistrare, 

înstruire, 

managementul 

datelor, expertiza și 

responsabilități 

Analiza, raportare; 

procese de 

schimbare și 

responsabilități 

      

 

 

Caracteristicile informațiilor și datelor  culese sunt următoarele: 

1. claritate  

 informaţiile puse la dispoziţie sunt comprehensibile şi 

inteligibile;  

 univoce; 

 uşor de detectat; 

 vizibile (în sens ad literam sau care să nu conţină înţelesuri 

ascunse); 

 simple şi precise, conţinând un jargon minim.  

2. informaţie integrată  

 compehensibilă (procesul sau fenomenul în cauză să fie 

prezentat exhaustiv, cu o deschidere totală); 

 posibilitatea creării unei imagini de ansamblu, a vedea 

deciziile în contextul adecvat; datele să fie consolidate (descris 

într-un singur document);  

 să existe o descriere detaliată sub forma unui cuprins 

organizat al informaţiilor.  

3. accesibilitate  

 grad ridicat de disponibiliate în prezentarea documentelor 

necesare; existența unor documentaţii detaliate şi baze de date 

disponibile pentru fiecare partener. 

4. veridicitate şi acurateţe  

 informaţia să fie prezentată în mod eficient fără a-i altera 

conţinutul – vezi datele calitative 
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5. informaţie logică şi raţională  

 să se urmeze un plan raţional, clar pentru publicul larg; 

procesele să fie consistente, standardizate şi formale dar şi 

flexibile 

6. responsabilitate 

 face vizibilă conexiunea între decizii şi implementare; 

 

Evaluarea 

Se propune un sistem de evaluare continuă pentru dezvoltarea 

Planului Strategic. Evaluarea continuă va include toate activităţile 

de evaluare care urmează să fie efectuate pe durata integrală a 

planului, care include evaluarea înainte, evaluare intermediară, cea 

de după, precum şi orice altă activitate de evaluare pe care 

Autoritatea de Management o efectuează pentru a îmbunătăţi 

planul strategic. 

În scopul de a respecta obligaţiile de evaluare continuă, se propune 

următorul Plan de Evaluare: 

Plan de Evaluare 

Evaluarea continuă va consta din trei elemente principale care dau 

sistemului o abordare cuprinzătoare pentru optimizarea procesului 

de evaluare şi aplicării programului: 

 Activităţi continue de evaluare a Planului de dezvoltare rurala 

cu delimitarea unui raport anual de activitati. 

 Activitati de evaluare tematică in urmatoarele domenii: 

-Se consideră adecvată stabilirea unei Evaluări Continue a punerii în 

aplicare a abordării Leader, în perioada de programare. 

-Având în vedere constatările Curţii de Conturi şi Comisiei 

Europene, pare interesantă realizarea unei evaluări asupra 

introducerii, controlului şi supravegherii măsurilor de mediu şi 

acelor măsuri care necesită calculul "Costurilor standard, ipotezelor 

standard privind pierderile de venituri şi contribuţii în natură", pe 
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care le detaliază Articolul 53 din Regulamentul de aplicare FEADR 

1974/2006, în anul 2008. 

-În plus va fi necesară realizarea unei Evaluări a programului 

dezvoltat de  prezentul Plan strategic. 

- Comitetul de Monitorizare definit în GAL Drumul Carelor va 

trebui să evalueze dacă este necesară orice Evaluare specifică 

suplimentară şi dacă este necesară realizarea de evaluări a 

Programelor Operaţionale din ultimii ani, altele decât cele propuse. 

 O reţea de evaluare şi serviciu de asistenţă pentru Statele 

Membre şi regiuni care va fi impulsionată de către Comisie. 

Această instituţie va avea funcţiile de suport tehnic (help-

desk) pentru liniile directoare ale Cadrului Comunitar pentru 

Monitorizare şi Evaluare. 

Controale 

Verificarea schemelor de ajutor 

Prin intermediul planurilor anuale orice măsură va fi controlată, 

asigurându-se astfel conformitatea cu criteriile de eligibilitate şi 

angajamentele asumate de către beneficiari. Verificările se execută în 

conformitate cu planurile care sunt stabilite anual şi vor fi puse în 

aplicare în diferitele faze ale procedurii administrative de 

gestionare, ceea ce înseamna că un fişier găzduit de oricare dintre 

măsuri poate fi controlat: 

a) Înainte de decizia de acordare a ajutorului:  

Controale administrative: 

 Destinate pentru a verifica dacă cererea este corect completata, 

dacă s-a prezentat documentaţia cerută şi care figureaza corect 

şi complet.  

 Vor fi verificate bazele de date şi înregistrările, pentru a evita 

dubla finanţare şi ca ajutorul total primit să nu depăşească 

limitele ajutorului perceput. 

Controale tehnice: 



                Gal Drumul Carelor                                                         

      Plan de dezvoltare locală 2012-2015 

 

 

 Adaptarea scopurilor cărora le este destinat ajutorul şi 

respectarea condiţiilor de eligibilitate şi de conformitate, daca 

provin din: 

 Normele minime obligatorii de protecţie a mediului, igiena şi 

bunăstarea animalelor. 

 Bune practici agricole. 

 În cazul ajutoarelor pentru investiţii se va certifica faptul că nu 

s-a început munca sau acţiunea şi că investiţia propusă este în 

concordanţă cu datele cuprinse în solicitare. 

b) După decizia de acordare şi înainte de efectuarea plăţii: 

Controale administrative: 

 Verificarea documentală a acţiunilor realizate prin intermediul 

prezentării de facturi, documente justificative a plăţii acestora, 

prin intermediul depunerii în documente originale pentru 

sigilarea lor. 

 Revizuirea ajutorului acordat şi costurilor suportate pentru a 

stabili sumele care fac obiectul plăţii. 

 Verificarea punerii în aplicare şi justificării cheltuielilor în 

timpul stabilit. 

 Supravegherea de certificare. 

 Respectarea destinaţiei reale sau prevazută a operaţiei cu 

cererea de ajutor. 

Controale tehnice: 

 Să se ajungă la toate angajamentele şi obligatiile asumate de 

către persoana în cauză, verificând suprafeţele când este 

necesar, măsurile referitoare la animale, îndeplinirea cerinţele 

legale în materie de gestionare şi a bunelor condiţii agricole şi 

de mediu. Instalaţiile realizate vor trebui să respecte proiectul 

prezentat sau schimbările comunicate. 

Controale efectuate de către auditul intern al DADR . 

Controale financiare de la Agentia de Plati. 

c) Controale a-posteriori:  
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Odată ce plata a fost efectuată se vor face verificări a posteriori în 

cadrul cărora se verifică: 

 Îndeplinirea angajamentelor. 

 Menţinerea de investiţii fără schimbări care afectează natura 

lor sau conditiile de performanţă. 

 Autenticitatea plăţilor efectuate de către beneficiar şi 

destinaţia lor către finalitatea prevazută. 

 Lipsa finanţării neregulate pentru alte surse naţionale sau 

comunitare. 

Controlul proiectelor de investiţii 

Executarea proiectelor de investiţii prin intermediul unui contract 

este supusă dispoziţiilor cuprinse în legislaţia existentă. În 

continuare va fi verificată îndeplinirea următoarelor controale. 

a) Faza de dezvoltare a proiectului. 

 Pregătirea proiectului. 

 Verificarea de către biroul de supraveghere că proiectul 

îndeplineşte cerinţele tehnice şi de mediu. 

b) Vizita la locul de investiţie. 

 Actul de filaj anterior proiectului. 

 Verificarea disponibilităţii terenului. 

c) Faza de contractare sau de activitate. 

 Raportul biroului de supraveghere al proiectului. 

 Verificarea documentaţiei de înregistrare, verificarea 

rapoartelor, raportul juridic şi controlul înregistrării. 

 Selectarea contractantului sau determinarea organismului 

însărcinat şi semnarea contractului sau instrumentul pentru 

formalizarea activităţii. 

d) Faza de punere în aplicare şi plata. 

 Controlul iniţial prin certificatul de verificare a filajului. 

 Măsurarea muncii, certificări parţiale şi controlul acestora. 
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 Controlul plăţilor corespondente pentru certificare. 

e) Faza de recepţie a lucrărilor. 

 Procesul-verbal de primire a lucrării odată finalizate. 

 Masurători generale şi certificarea finală a lucrării. 

 Raportul privind progresele înregistrate de lucrări. 

 Soluţionarea lucrării. 

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. 

De asemenea, distribuirea responsabilităţilor, pentru fiecare etapă 

a circuitului unui dosar, între GAL, agenţia de plăţi şi autoritatea 

de management se va vizualiza mai jos: 

Sarcină GAL AM judeţean Agenţia de 

Plăţi 

Informare X   

Sprijinirea elaborării proiectelor X   

Lansarea apelului pentru proiecte X   

Selectarea proiectelor X   

Controlul administrativ al 

dosarelor 

 X X 

Decizie X   

Notificarea către beneficiar   X X 

Monitorizare X  X 

Plată   X 

Control  X X 

Arhivare X   

*Cu titlu indicativ (confirmare de către Autoritatea de Management  

cf. pistei de audit) 
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PARTEA A- VIII-A : ACTIUNI DE COOPERARE SI 

FUNCTIONARE IN CADRUL RETELEI NATIONALE DE 

DEZVOLTARE RURALA  

 

 VIII.8.1 Cooperare  

 

Cooperarea reprezintă un sistem de dezvoltare şi de menţinere a 

contactului între persoane din aceeaşi domeniu, în acest caz mediul 

rural.Aceasta are la baza funcţionării Art. 63 b şi 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. 

În cadrul axei LEADER, cooperarea reprezintă o modalitate de a 

extinde experienţele locale pentru îmbunătăţirea strategiilor locale, 

un mod de a avea acces la informaţii şi idei noi, de a face schimb de 

experienţă şi de a învăţa din experienţa altor regiuni sau ţări, pentru 

a stimula şi sprijini inovaţia, pentru dobândire de competenţe şi 

îmbunătăţirea lor. 

Există două tipuri diferite de cooperare în abordarea LEADER:  

(I) Cooperare inter-teritorială- cooperarea între zone rurale diferite 

din cadrul statelor membre 

(2) Cooperare transnatională- cooperarea între grupuri LEADER 

din două state membre sau cu un grup din alte țări care aplică 

abordări similare. 

S-a constatat că activităţile de cooperare inter-teritorială şi 

transnaţională au avut efecte importante din punct de vedere 

calitativ în majoritatea teritoriilor implicate: deschiderea acestor 

teritorii cu lumea exterioară, altor culturi, analiza problemelor 

întâmpinate în procesul de dezvoltare, posibile soluţii la problemele 

comune, apariţia unor noi tipuri de solidaritate rurală etc. 

Cooperarea, precum şi deschiderea şi îmbogăţirea pe care aceasta le 

aduce în termeni de know-how: 
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- Rezultate într-un adevărat "mix cultural," un amestec al zonelor 

rurale, care pot fi o sursă de inovare; 

- Desfăşoară o cultură de risc, care generează, de asemenea, multe 

activităţi inovatoare la nivel local;  

Acesta poate fi, de asemenea, un instrument de formare interesantă 

pentru autorităţile şi instituţiile locale şi regionale, agenţiile de 

dezvoltare, reprezentanţii politici şi tehnicieni, atât individual cât şi 

colectiv. Cooperarea reprezintă, prin urmare, un instrument 

suplimentar pentru a rezolva anumite probleme sau pentru a spori 

anumite forţe din teritoriu. Schimbul de cunoştinţe şi de know-how, 

punerea în comun a resurselor şi căutarea elementelor necesare 

pentru a intra pe o nouă piaţă pot contribui într-adevăr la stimula 

economiei teritoriilor implicate. 

Cooperarea transnaţională în cadrul Leader poate lua multe forme: 

aceasta afectează toate sectoarele de activitate la toate vârstele şi pe 

toţi subiecţii. 

Acest lucru sporeşte diversitatea atunci când luăm în considerare 

eterogenitatea mare a zonelor rurale ale Europei. 

Proiectele de cooperare transnaţională între zonele rurale se bazează 

pe una sau mai multe caracteristici specifice teritoriilor implicate: 

• Apartenenţa la acelaşi set de caracteristici - geografice sau 

culturale; 

• Prezenţa pe teritoriu a unui anumit sector de producţie; 

• Nevoia de a avea anumite puteri disponibile în altă parte. 

Cooperarea transnaţională poate lua forma unui schimb de bune 

practici între cel puţin două teritorii care împărtăşesc o problemă 

comună sau doresc să dezvolte aceeaşi resursă. Prin vizite de studiu, 

fiecare proiect încearcă să maximizeze experienţa partenerului său 

de a consolida strategia sa de dezvoltare. 
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Se pot efectua diferite tipuri de proiecte în cadrul unei cooperări 

dintre aceste caracteristici : 

-Îmbunătăţirea sau modernizarea unei tehnici de producţie se poate 

concentra pe o cultură agricolă, tehnici industriale, etc.; 

-Dezvoltarea unui patrimoniu comun sau similar care poate avea 

componente dominante culturale, lingvistice, istorice, geologice, etc; 

-Crearea de noi pieţe pentru anumite produse ar putea fi facilitată 

printr-o acţiune locală pentru promovarea în comun a unui circuit 

creat pentru comercializarea produselor de uz casnic, biologice sau 

meşteşugăreşti.; 

- Punerea în aplicare a anumitor produse sau servicii nu poate fi 

făcută fără un partener transnaţional: dezvoltarea de rute turistice 

tematice comune, realizarea de hărţi comune, etc. 

Acţiunile de cooperare sunt eligibile atunci când cel puţin un 

partener reprezintă un GAL finanţat prin axa LEADER. 

Aceste proiecte vor fi implementate sub responsabilitatea unui GAL 

coordonator. 

Această măsură va primi sprijin metodologic care se va baza, în 

principal, pe reţeaua rurală din România şi reţeaua europeană. 

Astfel, prin intermediul acestor reţele, GAL-urile care doresc să 

întreprindă proiecte de cooperare vor putea consulta baza de date şi 

îşi vor alege GAL-ul /parteneriatul pe care îl doresc pentru 

elaborarea / implementarea proiectului. 

Responsabilităţile fiecărui partener vor fi detaliate în cadrul unui 

acord de cooperare, semnat de cele două GAL-uri implicate în 

proiect, care trebuie să conţină referinţe la un buget general 

planificat, obiectivele proiectului, activităţile pe care doresc să le 

implementeze în comun în vederea realizării acestora, rolul fiecărui 

partener şi participarea financiară finală a fiecărui partener în cadrul 

proiectului. 

În ceea ce priveşte cooperarea transnaţională, pot fi iniţiate proiecte 

comune cu ţări non-UE, caz în care sunt eligibile pentru sprijin 

numai cheltuielile legate de teritoriile din cadrul UE. 
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În cazul cooperării între un GAL şi alte grupuri/ parteneriate din 

state membre UE acordul de cooperare va trebui să prevadă ca 

fiecare partener să suporte cheltuielile în mod proporţional cu 

participarea sa la acţiunea comună 

 

 

VIII.8.2 Participarea GAL in cadrul RNDR 

 

Există reţele la niveluri diferite : 

a) Reţelele formale create si implementate în mod instituţional 

• Reţea locală : legată de teritoriul GAL-ului 

• Reţea naţională : reţea de actori animată de statul membru 

• Reţea europeană : reţea de actori animată de Comisia Europeană 

b) Reţelele informale 

Totalitatea activităţilor desfăşurate în comun, asocierilor spontane 

ale actorilor în jurul unei tematici sau proiect comun. 

Reţea Locală- Pentru membrii şi conducerea GAL Drumul Carelor 

Microregiunea Drumul Carelor LEADER NERTWORK, este formată 

din totalitatea membrilor iniţiali. În cadrul acesteia se pot crea 

diferite linii de cooperare pe diferite domenii. 

Reţeaua Naţională de Dezvoltare Rurală (RNDR) –este un instrument 

util pentru membrii săi şi are ca obiectiv: 

- Să reprezinte intresele GAL-urilor 

- Oferă o valoare adăugată de servicii. 

- Planul de activităţi. 

- Transferul şi diseminarea informaţiei. 

- Coordona eforturile diferitelor reţele regionale pentru Dezvoltare 

Rurală. 

- Parteneri reprezintă instituţiile şi naţionale, precum şi 

comunităţii internaţionale 
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Reţeaua Naţională de Dezvoltare Rurală, este necesară pentru a 

acţiona ca un interlocutor pentru Grupurile de Acţiune Locală 

parteneri RNDR, înainte de diferite administraţii regionale, 

naţionale şi comunitare. 

Participarea la o retea natională din perspectiva microregiunii 

noastre ar presupune activităţi ca de exemplu: 

• Asistarea la evenimentele organizate în cadrul reţelei : 

• seminarii tematice sau de informare, reuniuni tehnice /ateliere 

de lucru tematice. 

• Valorificarea competenţelor în slujba retelei intervenind ca 

persoană resursă, animator sau raportor în cadrul atelierelor. 

• conceperea instrumentelor de comunicare în cadrul reţelei 

(fotografii, redactarea de articole, mărturii, informaţii pentru 

site-ul internet, etc. legate de proiectele derulate în teritoriu) 

• Participarea la difuzarea, pe plan local, a informaţiilor colectate 

şi transpuse într-o formă standard de reţeaua naţională (schimb 

de mesaje electronice, reuniuni de informare, etc.) 

• Implicarea într-un proces de comunicare pe plan local, cu 

tematica Leader (drapele, logo-uri, etc.) 

• Sprijinirea reţelei în vederea oficializării bunelor practici şi a 

ghidurilor metodologice pe baza activităţilor desfăşurate în 

teritoriu; 

• Participarea activă la schimburile de experienţă, acceptarea de a 

împartăşi cunoştintele şi competentele dobândite, planurile de 

succes, informaţiile şi rezultatele; 

Resursele pe carea le-ar putea aloca G.A.L. Microregiunea Drumul 

Carelor sunt resurse umane, pentru a participa la crearea 

implementării reţelei la nivel naţional.  

De asemenea micorregiunea va participa la activităţile care i se vor 

porpune de către RNDR, după dezbatarea acestora şi aprobarea 

Consiliului Director şi Adunarii Generale. 

Reţeaua Europeană: European Network for Rural Development 

(Rețeaua Europeană pentru Dezvoltarea Rurală). 

http://enrd.ec.europa.eu. 

http://enrd.ec.europa.eu/
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Participarea la o reţea europeană din perspectiva teritoriului noastru 

ar presupune activităţi (pe lânga cele prezentate la Reţeua Naţională) 

ca de exemplu: 

 Transmiterea informaţiilor transmise de Observatorul pentru 

Teritoriile Rurale către actorii locali (invitaţii de participare la 

evenimente europene, publicaţii, scrisori de informare,etc.) 

 Angajarea în procesul de comunicare pe plan local cu privire la 

dimensiunea europeană a Leader (drapele, logo-uri, etc.) 

Participarea la reţele reprezintă o conditie obligatorie în Abordarea 

LEADER. Cu toate acestea, ea trebuie sa devină un reflex, un obicei, 

un demers firesc. Participarea la reţele poate ajuta în orice moment 

găsirea de răspunsuri noi, idei, soluţii la probleme. 

O reţea “trăieşte” datorită oamenilor care o compun şi mijloacelor de 

comunicare.  
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