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I. Introducere – Abordarea Leader

LEADER, concept ce vine de la “legături între acţiuni de dezvoltare rurală”, nu reprezintă
doar un set de măsuri care ar trebui implementate, ci este o metoda de mobilizare şi promovare a
dezvoltării rurale în comunităţile rurale locale şi un instrument care funcţionează eficient în situaţii şi
în zone diferite, prin adaptarea deciziilor privind mediul rural la nevoile extrem de diverse ale
zonelor rurale.
Astfel, LEADER a devenit o parte integrantă a politicii de dezvolatre rurală care încurajează
participarea locală pentru elaborarea şi implementarea strategiilor de dezvoltare durabilă a
comunităţilor rurale locale.
Prin încurajarea teritoriilor rurale să exploateze modalităţi noi prin care să devină sau să
ramană competitive, să işi valorifice bunurile şi resursele la maxim, să depaşească dificultăţile pe
care le întâmpină, cum ar fi: tendinţa de îmbatranire a populaţiei, nivelul redus al prestărilor de
servicii, absenţa posibilităţilor de angajare, discrepanţa mare faţa de gradul de dezvoltare al zonelor
urbane. LEADER contribuie la ţmbunatăţirea calităţii vieţii în zonele rurale, atât pentru familiile de
agricultori cât şi pentru populaţia rurală în sens larg.
LEADER vine în completarea altor programe europene sau naţionale, iar abordarea sa
urmăreşte să ofere comunităţilor rurale o metoda de implicare a partenerilor locali în orientarea
dezvoltării viitoare a zonei lor. Astfel, de exemplu, acţiunile LEADER pot activa şi mobiliza
resursele locale, sprijinind proiecte de predezvolare, cum ar fi: studii diagnostic, de fezabilitate, de
consolidare a capacitaţilor locale, care vor ameliora capacitatea acestor zone de a accesa şi de a
utiliza nu doar fondurile LEADER, ci şi alte surse pentru finanţarea dezvoltării lor. De asemenea,
LEADER susţine sectoare şi categorii de beneficiari care, de multe ori, nu sunt sprijinite deloc sau
primesc doar un sprijin limitat prin alte programe care funcţionaează în zonele rurale, precum şi
activitaţile culturale, punerea în valoare a mediului natural, reabilitarea arhitecturii şi a clădirilor de
patrimoniu, turismul rural, ameliorarea relaţiilor dintre producatori şi consumatori, etc.
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Conceptul fundamental din spatele abordarii LEADER este ca, data fiind diversitatea zonelor
rurale, strategiile de dezvoltare sunt mai productive şi mai eficiente, daca sunt decise şi implementate
la nivel local, de către actorii locali care utilizează proceduri clare şi transparente şi beneficiază de
susţinerea administraţiilor publice corespunzatoare.
Astfel, abordarea LEADER poate fi rezumată la şapte trasături esenţiale:
1. Strategii de dezvoltare locală axate pe zonă;
2. Abordarea de jos în sus;
3. Parteneriate public – private;
4. Facilitarea inovaţiei;
5. Acţiuni integrate şi multisectoriale;
6. Stabilirea de contacte în reţea;
7. Cooperare.
Axa LEADER constituie o noutate în România şi reprezintă o provocare pentru toţi actorii ce
vor fi implicaţi în implementarea acesteia, prin prisma obiectivelor ambiţioase. Aceasta urmează a fi
implementată „pas cu pas”, orientându-se la început pe activităţi de instruire a actorilor locali şi de
sprijinire a teritoriilor în vederea realizării strategiilor de dezvoltare.
Obiectivele specifice ale Leader urmăresc:
- participarea membrilor comunităţilor rurale la procesul de dezvoltare locală şi încurajarea
acţiunilor inovative (spre exemplu, soluţii noi la probleme vechi, introducerea şi dezvoltarea unor
produse noi, noi sisteme de piaţă, modernizarea activităţilor tradiţionale prin aplicarea de noi
tehnologii, etc.);
- încurajarea actorilor de la nivel local de a lucra împreună cu reprezentanţii altor comunităţi
din interiorul sau exteriorul ţării;
- stimularea formării de parteneriate, pregătirea şi asigurarea implementării strategiilor de
dezvoltare locală;
Spaţiul eligibil pentru implementarea axei LEADER în Romania îl constituie spaţiul rural
definit conform legislaţiei din România (comune şi oraşe) la care se adaugă un număr de 206 oraşe
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mici (care nu depăşesc 20.000 locuitori). Includerea oraşelor în teritoriul eligibil LEADER va asigura
coerenţa teritorială şi masa critică necesară din punct de vedere al resurselor umane, financiare şi
economice, pentru a susţine o strategie de dezvoltare locală viabilă.
Coerenţa teritorială va elimina riscul ca acţiunile prevăzute a fi implementate într-un teritoriu
să întâmpine diverse obstacole prin formarea unui teritoriu compus din mai multe unităţi
administrative fără continuitate teritorială şi lipsite de punctul comun reprezentat de un oraş care
asigură susţinerea economiei rurale prin relaţiile create în timp între locuitori.
Deşi conform legislaţiei naţionale în vigoare spaţiul rural reprezentat de comune şi sate, şi
spaţiul urban compus din oraşe şi sate aparţinătoare ale acestora, este delimitat utilizând anumite
criterii, oraşele ce vor fi parte componentă a unui GAL, în marea lor majoritate, au fost create în mod
artificial, neavând la bază criterii corecte, aşa încât astăzi se află într-o situaţie contradictorie,
deoarece gradul lor de dezvoltare, în cele mai multe cazuri, este precar, iar economia locală se axează
în principal pe sectorul agricol. Problemele cu care se confruntă locuitorii acestor oraşe sunt similare
cu cele întâlnite în sate şi comune, diferenţiindu-se de fapt doar prin numărul mai ridicat de locuitori
din cadrul unităţii administrative, fapt ce duce spre dependenţa locuitorilor din spaţiul rural de
localităţi cu o populaţie mai numeroasă, pentru a putea pune în valoare mai bine rodul muncii lor.
Mai mult, pentru asigurarea caracterului rural al teritoriilor sub-regionale bine identificate
acoperite de GAL, şi pentru evitarea direcţionării greşite a strategiei şi proiectelor, din aria de
acoperire a unui GAL va putea să facă parte un singur oraş, iar în condiţii excepţionale, ce vor trebui
argumentate în conformitate cu principiile abordării LEADER, vor fi acceptate două sau mai multe
oraşe, dar care să nu însumeze mai mult de 20.000 de locuitori. Totodată, populaţia din oraşele mici
nu poate depăşi 25% din numărul total de locuitori dintr-un GAL.
Astfel, suprafaţa eligibilă pentru Leader cuprinde o populaţie de aproximativ 11,7 mil., din
care aproximativ 2 milioane provin din oraşe, iar suprafaţa eligibila pentru implementarea axei
LEADER este de 227.000 km2 (207.000 km2 spaţiul rural definit conform definiţiei naţionale, la care
se adaugă aproximativ 20.000 km2 suprafaţa deţinută de oraşele cu până la 20.000 locuitori).
Deşi în perioada anterioară de programare 2000-2006 România nu a implementat acţiuni
LEADER, au fost identificate totuşi, la nivelul întregii ţări, o serie de iniţiative în dezvoltarea
comunitară, precum: Grupuri de Iniţiativa Locală (GIL), micro-regiuni şi alte parteneriate de tip
LEADER. Toate acestea sunt parteneriate între organisme non-guvernamentale (ONG), administraţie
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publică locală, biserica, şcoala, cabinete medicale şi stomatologice, microregiuni etc. Microregiunile, spre deosebire de grupurile de iniţiativă locală, sunt înregistrate juridic ca asociaţii.
Unele GIL-uri chiar au atins o oarecare maturitate organizaţională încât s-au transformat în
asociaţii comunitare cu personalitate juridica, iar altele s-au dizolvat după atingerea obiectivului.
Acţiunile implementate de aceste parteneriate cuprind: elaborarea de strategii locale,
renovarea şcolilor, dispensarelor şi unităţilor culturale, îmbunătaţirea stării drumurilor şi podurilor,
analiza şi promovarea mediului rural, înfiinţarea de Tele-Centre pentru informarea cetăţenilor, cursuri
de instruire pentru membrii lor, scrierea de proiecte etc., toate acestea contribuind la rezolvarea unor
probleme locale specifice.
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a selectat în anul 2006 un numar de 120
reprezentanţi ai unor teritorii (zone) sub-regionale, cu o populaţie cuprinsă între 10.000 si 100.000
locuitori, teritorii ce au acoperire în 37 de judeţe din cele 42 în vederea realizării de structuri şi
activităţi tip LEADER.
Reprezentanţii teritoriilor au fost desemnaţi de către parteneriate informale ale sectoarelor
public, privat şi a societăţii civile, în vederea instruirii cu privire la urmatoarele subiecte: construcţia
parteneriatului, analiza diagnostic, strategia de dezvoltare locală, planul de acţiune al teritoriului,
activităţi de animare, monitorizare şi evaluare a planului de acţiune. Toate aceste acţiuni au fost
necesare pentru pregatirea implementării axei LEADER în România.
În cadrul sesiunilor de formare, reprezentanţii acestor teritorii au dobândit cunoştinţe
suficiente în vederea elaborarii strategiilor de dezvoltare locală. O mare parte a acestora au demarat
activitatea de elaborare a strategiei, însă nu au putut-o finaliza datorită lipsei resurselor financiare iar,
dacă au finalizat-o, nu o pot implementa.
De asemenea, în aceeaşi situaţie se află şi alte parteneriate public-private, nu numai cele
selectate de minister pentru formare, astfel ca fondurile europene reprezintă o oportunitate în acest
sens.
Potenţialul ţării noastre în materie de parteneriate este mult mai ridicat decât initiativele
prezentate mai sus, însă obstacolul principal în calea constituirii acestor parteneriate este reprezentat
de către mentalitatea formată în anii de guvernare comunistă, care a generat neîncredere în rândul
actorilor locali, în ceea ce priveşte formele institutionalizate de asociere şi colaborare.

5

Plan de Dezvoltare Locală: Potential GAL “Calafat”

Pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală şi stabilirea nevoilor de dezvoltare, un rol
important în cadrul parteneriatelor public-private îl ocupă administraţia publică localp. Însă,
capacitatea adminsitrativă exercitată la nivel local este inadecvată la necesităţile tot mai diverse ale
comunităţilor locale, este limitată calitativ de numarul redus de personal calificat care exercita funcţii
în domeniul administrativ. De asemenea, lipsa experienţei necesare în elaborarea strategiilor de
dezvoltare locală şi în managementul resurselor umane, dar şi datorită dotarilor necorespunzatoare,
conduce la un ritm încetinit în soluţionarea multor probleme de ordin social sşi economic, activităţile
desfaşurate în cadrul administraţiei locale fiind exercitate insuficient. Ca rezultat al tuturor acestor
factori apare decalajul net între România şi celelalte state membre ale UE.
Pe de alta parte, s-a avut în vedere facilitarea cooperarii între unitatile administrativ –
teritoriale, ca persoane juridice de drept privat, fară scop patrimonial şi de utilitate publică, creânduse posibilitatea asocierii acestora, în conformitate cu Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, sub denumirea de asociaţii de dezvoltare intercomunitare.
Acestea au apărut ca o necesitate, datorită fragmentarii administrative (aprox. 3.000 comune),
a insuficienţei veniturilor proprii ale unitatilor administrativ teritoriale, capacităţii financiare proprii
limitate de accesare a fondurilor europene.
Beneficiul înfiinţării acestor asociaţii de dezvoltare intercomunitare îl constituie posibilitatea
accesarii fondurilor structurale, progresul social condiţionat de recunoastere şi admitere a nevoilor
fiecarui individ, protejarea eficientă a mediului, utilizarea raţională a rezervelor naturale, păstrarea
unui nivel ridicat şi sigur de creştere economică şi ocupare a forţei de muncă, dezvoltare culturală şi
pastrarea tradiţiilor, fructificarea potenţialului turistic al zonei.
Însă, 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.
Spaţiul rural românesc se confruntă cu numeroase carenţe, acestea reprezentând şi motivul
pentru disparităţile între urban si rural prin prisma tuturor componentelor sale: economie rurală,
potenţialul demografic, sănătate, şcoală, cultură, etc.
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Pentru reducerea acestor disparităţi, una dintre soluţii o reprezintă elaborarea şi
implementarea unor strategii integrate de dezvoltare de către comunităţile locale, având ca punct de
plecare nevoile identificate la nivel local şi potenţialul endogen.
Nevoile de la nivel local sunt multe şi variate fiind conştientizate mai clar de către
comunităţile locale astfel că elaborarea unor strategii de la nivel central nu poate acoperi întru-totul
nevoile spaţiului rural. Abordarea LEADER are o importanţă deosebită întrucât va contribui prin
prisma specificului ei la o dezvoltare echilibrată a teritoriilor rurale şi la accelerarea evoluţiei
structurale.
Implicarea actorilor locali în dezvoltarea propriilor zone, va contribui la realizarea unei
dezvoltări dinamice sprijinită de o strategie de dezvoltare locală elaborată şi implementată local şi
administrată de reprezentanţi ai GAL care vor reprezenta interlocutorii populaţiei din teritoriile
respective în vederea îmbunătăţirii continue a strategiei şi a acţiunilor ce vor fi implementate.
Astfel, comunităţile locale vor determina în urma unor studii locale care sunt nevoile zonei în
care trăiesc, care sunt modalităţile de satisfacere a acestora şi cum poate fi pus în valoare potenţialul
endogen, acţiuni în urma cărora spaţiul rural va evolua în folosul comunităţilor locale.
Practic, dezvoltarea teritoriilor rurale acoperite de abordarea LEADER, va fi programată şi
coordonată de actorii locali ce vor reprezenta factorul decizional şi, de asemenea, vor purta
responsabilitatea evoluţiei în timp.
Abordarea LEADER, prin acţiunile sale specifice va duce la îmbunătăţirea guvernanţei locale
şi la promovarea potenţialului endogen al teritoriilor. De asemenea, abordarea LEADER presupune
consolidarea coerenţei teritoriale şi implementarea de acţiuni integrate, ce pot conduce la
diversificarea şi dezvoltarea economiei rurale, în folosul comunităţilor.
Un alt deziderat îl constituie construcţia instituţională în vederea elaborării şi implementării
de strategii integrate ce vor da posibilitatea actorilor din spaţiul rural, reprezentanţi ai diferitelor
domenii de activitate, să conlucreze şi să interacţioneze în folosul comunităţilor rurale.
Strategiile elaborate şi selectate se vor materializa în proiecte ce vor fi implementate în aria de
acoperire a GAL, proiecte ce vor fi sprijinite financiar din fonduri publice la care se va adăuga
cofinanţarea privată.

7

Plan de Dezvoltare Locală: Potential GAL “Calafat”

Datorită caracterului orizontal al axei 4, ce presupune accesarea mai multor măsuri din cadrul
axelor FEADR, impactul acţiunilor implementate prin această abordare este foarte ridicat şi acoperă
o arie largă de acţiuni şi beneficiari.
LEADER poate juca, de asemenea, un rol important în stimularea unor abordări noi şi
inovative pentru dezvoltarea zonelor rurale. Inovaţia va fi încurajată prin flexibilitate şi libertate în
luarea deciziei privind acţiunile ce se doresc a fi puse în practică.
Inovaţia în zonele rurale poate implica transferul şi adaptarea inovaţiei generată în altă parte,
modernizarea formelor tradiţionale de know-how sau descoperirea de noi soluţii la problemele rurale
persistente pe care alte instrumente politice nu au reuşit să le rezolve într-un mod durabil şi
satisfăcător. Acestea pot furniza răspunsuri noi la problemele zonelor rurale.
Cooperarea cu alte teritorii incluse în strategiile de dezvoltare locală va facilita transferul şi
adaptarea inovaţiilor dezvoltate în altă parte.
Avand în vedere că există potenţial pentru constituirea de Grupuri de Acţiune Locală şi faptul
că România nu a mai implementat măsuri de tip LEADER, înfiinţarea şi dezvoltarea Grupurilor de
Acţiune Locală reprezintă o prioritate. Astfel, actorii publici şi privaţi din teritoriile care doresc să
participe la procedura de selecţie a Grupurilor de Acţiune Locala trebuie să elaboreze strategii
integrate şi studii pentru pregătirea dosarelor de candidatură.
Grupul de Acţiune Locală are în responsabilitatea sa selectarea proiectelor, activitaţile de
dobândire de compeţente şi animare a teritoriului. De aceea, funcţionarea eficienta a Grupurilor de
Acţiune Locală reprezintă un punct important pentru obţinerea sprijinului financiar european.

REZUMATUL PLANULUI
În cadrul Planului de Dezvoltare Locală se identifică următoarele informații cu privire la
teritoriul, parteneriatul și strategia GAL „Calafat”:
- În teritoriul acoperit de GAL „Calafat” sunt cuprinși un număr de 102.530 de locuitori.
- Densitatea populației teritoriului GAL „Calafat” este de 65,61 loc/km2 .
- Există numeroase zone defavorizate/sărace şi zone Natura 2000.
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- Teritoriul GAL „Calafat” cuprinde zone din 2 județe, respectiv 19 localități fac parte din
județul Dolj, iar una din județul Mehedinți.
- Parteneriatul GAL „Calafat” include printre membrii săi şi reprezentanţi ai minorităţilor etnice,
şi anume Asociaţia de Integrare a Romilor din Regiunea Oltenia.
- Ponderea reprezentanților legali tineri (cu vârsta până in 40 de ani) în cadrul organizațiilor ce
formează parteneriatul este de 36%.
- Ponderea femeilor ca reprezentanți legali în cadrul organizațiilor ce formează parteneriatul este
de 32%.
- Parteneriatul include organizaţii agricole, de exemplu Societatea Agricolă „Bujorul”,
reprezentanţi ai sectorului forestier, precum Asociaţia “Proprietarilor de Pădure – Poiana Verde”,
reprezentanţi ai sectorului economic, precum SC Tradex Industries SRL sau SC Eatt Way
Spedition SRL, ai organizaţiilor de mediu, precum Asociaţia Patronatul Local al Întreprinderilor
Mici şi Mijlocii şi ai grupurilor de producători precum SC Consol Moţăţei SRL.
- Parteneriatul este format din 72% parteneri privați și 28% parteneri publici.
- Strategia prezintă acţiuni inovative ce vin în sprijinul dezvoltării sectoarelor agricol, silvic,
economic și protecției mediului în scopul îmbunatățirii competetivității și creșterii calității vieții.
- Proiectele de cooperare vor viza implicarea partenerilor locali în operaţiunile prevăzute,
integrarea în strategia teritorială, valoarea adăugată a proiectului, coordonarea cu alte acţiuni
derulate, valorificarea experienţei cooperării din afara teritoriului, acţiuni comune concrete (mai
mult decât o intenţie şi/sau un schimb de experienţă ), aspecte tehnice şi aspecte financiare.
- Între obiectivele operaționale adresate fermierilor de subzistență, se numără:
a) îmbunătățirea cunoștințelor tehnice și economice generale, specifice pentru agricultură,
silvicultură și industria alimentară;
b) pregătire generală pentru managementul și administrarea fermelor;
c) respectarea condițiilor de eco-condiționalitate și a Standardelor Pieței Agricole Comune,
diversificarea sau restructurarea producției fermelor (introducerea de noi produse și sisteme
de procesare);
d) conștientizarea fermierilor privind probleme generale de mediu în sectoarele agricol, forestier
și al industriei alimentare în scopul îmbunătățirii protecției mediului;
e) informări privind introducerea de noi tehnologii informaționale și de comunicare (IT);
f) promovarea investițiilor în exploatațiile agricole din sectorul vegetal și de creștere a
animalelor pentru realizarea de construcții noi și/sau modernizarea construcțiilor agricole
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existente din cadrul acestora și a utilităților aferente, achiziționarea de mașini și utilaje noi,
înființarea de plantații;
g) sprijin pentru investiții vizând îmbunătățirea procesării și marketingului produselor agricole și
forestiere;
h) crearea de micro-întreprinderi precum și dezvoltarea celor existente în sectorul non agricol, în
spațiul rural;
i) încurajarea initiațivelor de afaceri promovate.

-Între obiectivele operaționale adresate tinerilor și formelor asociative, se numără:
a) îmbunătățirea cunoștințelor tehnice și economice generale, specifice pentru agricultură,
silvicultură și industria alimentară;
b) pregătire generală pentru managementul și administrarea fermelor;
c) respectarea condițiilor de eco-condiționalitate și a Standardelor Pieței Agricole Comune,
diversificarea sau restructurarea producției fermelor (introducerea de noi produse și sisteme
de procesare);
d) conștientizarea fermierilor privind probleme generale de mediu în sectoarele agricol, forestier
și al industriei alimentare în scopul îmbunătățirii protecției mediului;
e) educarea și conștientizarea proprietarilor de păduri (dobândirea conștiinței forestiere) în
vederea asigurării gospodăririi durabile a pădurilor coroborat cu valorificarea superioară a
resurselor forestiere și creșterea procentului de păduri la nivel național, ce reprezintă obiective
principale ale politicii naționale forestiere;
f) informări privind introducerea de noi tehnologii informaționale și de comunicare (IT).
g) promovarea investițiilor în exploatațiile agricole din sectorul vegetal și de creștere a
animalelor pentru realizarea de construcții noi și/sau modernizarea construcțiilor agricole
existente din cadrul acestora și a utilităților aferente, achiziționarea de mașini și utilaje noi,
înființarea de plantații etc.
h) sprijin pentru investiții vizând îmbunătățirea procesării și marketingului produselor agricole și
forestiere;
i) crearea de micro-întreprinderi precum și dezvoltarea celor existente în sectorul non agricol, în
spațiul rural;
j) încurajarea initiațivelor de afaceri promovate;
k) reducerea gradului de dependență față de agricultură;
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l) creșterea și îmbunătățirea structurilor de primire turistice la scară mică;
m) dezvoltarea sistemelor de informare și promovare turistică;
n) crearea facilităților recreaționale în vederea asigurării accesului la zonele naturale de interes
turisticş;
o) crearea și dezvoltarea serviciilor publice de bază pentru populația rurală.

-

Între obiectivele operaționale legate de mediu se număra:
a) crearea de micro-întreprinderi precum și dezvoltarea celor existente în sectorul non agricol, în
spațiul rural;
b) încurajarea activităților meșteșugărești și a altor activități tradiționale;
c) reducerea gradului de dependență față de agricultură;
d) crearea facilităților recreaționale în vederea asigurării accesului la zonele naturale de interes
turistic;
e) protejarea patrimoniului cultural de interes local și natural din spațiul rural;
f) sprijin pentru investiții vizând îmbunătățirea procesării și marketingului produselor agricole și
forestiere;
g) promovarea investițiilor în exploatațiile agricole din sectorul vegetal și de creștere a
animalelor pentru realizarea de construcții noi și/sau modernizarea construcțiilor agricole
existente din cadrul acestora și a utilităților aferente, achiziționarea de mașini și utilaje noi,
înființarea de plantații etc.
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I. 1 Lista Localităţilor
Localitățile care fac parte din cadrul Grupului de Acţiune Locală “Calafat” sunt prezentate în tabelul de mai jos:
ANEXA D
Codul
comunelor
INSS

Nr. locuitori

Numele localităţii
Comune

Oraşe

Sate

Suprafaţa
totală

Densitate

Din
oraşe

Total
teritoriu

km2

loc./km2

18,858

18.858

137,61

137,04

2.642

35,94

73,51

70352
71518

Caraula

Basarabi, Golenţi, Ciupercenii
Vechi, Calafat
Caraula

71787

Cetate

Cetate, Moreni

5.971

86,80

68,79

72034

Desa

Desa

5.023

76,69

65,50

71858

Ciupercenii
Noi

Ciupercenii Noi, Smârdan

6.020

109,53

54,96

4.894

58,87

83,13

Giubega

2.453

78,29

31,33

Calafat

72506

Galicea
Mare
Giubega

74907

Ghidici*

Ghidici

2.491

-

-

72882

Izvoare

Domnu Tudor, Corlate, Izvoare

2.138

51,16

41,79

73031

Maglavit

Maglavit, Hunia

5.795

101,58

57,05

73335

Moțăței

Moțăței, Dobridor, Moțăței Gară

8.243

129,09

63,85

73503

Orodel

Bechet, Călugărei, Cornu, Orodel,
Teiu

3.296

90,95

36,24

73594

Perişor

Perişor, Mărăcinele

1.923

69,48

27,68

72383

Galicea Mare
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73665

Piscu Vechi

Piscu Vechi, Pisculeţ

3.000

102,17

29,36

73709

Pleniţa

Castrele Traiane, Pleniţa

5.281

88,66

59,56

73736

Poiana
Mare

Poiana Mare, Tunarii Vechi,
Tunarii Noi

12.728

163,94

77,64

74108

Seaca de
Cîmp

Seaca de Cîmp, Piscu Nou

2.252

36,85

61,11

74536

Unirea

Unirea

4.244

47,96

88,49

74732

Vârtop

Vârtop

1.836

32,79

55,99

113493

Salcia

Salcia

3.442

64,42

53,43

18.858

102.530

1.563

65,61

18,39%

-

-

Total

% locuitori
oraşe din total
locuitori
(≤25%)

-

-

-

Sursa: Institutul Judeţean de Statistică Dolj/Mehedinţi: Recensământ 2002

*Localitatea Ghidici a fost înfiinţată în anul 2004 (înfiinţare aprobată prin Legea 84 din 5 aprilie 2004). In anul 2002 aceasta făcea parte din comuna Piscu Vechi.
Suprafaţa comunei Ghidici la nivelul anului 2002 este inclusă în suprafaţa comunei Piscu Vechi.
Întrucât la recensământ numărul populaţiei s-a calculat şi pe satele componente ale comunelor, au putut fi furnizate date privind populaţia şi pentru localitatea Ghidici
la nivelul anului 2002.
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Teritoriul acoperit de GAL “Calafat” include 20 localități, din care 19 fac parte din
județul Dolj, iar o localitate face parte din județul Mehedinți. Ca și suprafață, localitățile din
județul Dolj acoperă 95,88% din suprafața totală a GAL –ului, în timp ce localitatea din județul
Mehedinți (Salcia) reprezintă 4,12% din suprafața totală a GAL-ului.
Având în vedere că în componența teritorială a GAL “Calafat” se află localități din
două județe diferite, teritoriul GAL îndeplinește criteriul de selecție nr. SCS 1.4 fixat de
Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale.

Din cadrul Grupului de Acţiune Locală “Calafat” fac parte 19 de comune şi oraşul
Calafat. Oraşul Calafat este situat la circa 90 de km de reședința județului, Craiova, în sud-vestul
Olteniei, fiind unul dintre porturile fluviale de pe Dunăre ale României, precum și un important
punct de trecere a frontierei cu Bulgaria. Calafatul este amplasat pe Coridorul VII Pan-European
Dunărea și pe Coridorul IV Pan-European. Localitatea Calafat a reprezentat, încă de la prímele
iniţiative LEADER un punct de atracţie pentru GAL “Calafat”, din următoarele motive:
Între localitatea Calafat şi GAL “Calafat” există o multitudine de asemănări în ceea
ce priveşte: obiectivele propuse şi acţiunile alese pentru atingerea lor, similitudinea
formelor de relief, tradiţiilor şi obiceiurilor stravechi comune sau complementare etc;
Din punct de vedere al gradului de dezvoltare şi al serviciilor oferite, localitatea
Calafat întruneşte, mai curând, caracteristici specifice zonei rurale decăt a celei
urbane la care este, oficial, afiliată.
Multitudinea asemănărilor dintre localitatea Calafat şi GAL “Calafat”
Între oraşul Calafat şi localităţile componente ale grupului de acţiune locală “Calafat”
există o multitudine de asemănări, aşa cum sunt ele prezentate în continuare:
Înterese şi obiective comune de dezvoltare:
•

Creşterea competitivităţii sectoarelor primare agricol şi silvic;

•

Dezvoltarea activităţilor turistice din zonă care să contribuie la creşterea numărului de
locuri de muncă şi a veniturilor alternative;

•

Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru populaţie, asigurarea accesului la serviciile de
bază şi protejarea moştenirii culturale şi naturale;
14
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•

Dezvoltarea durabila a economiei prin încurajarea activităţilor non agricole, în scopul
creşterii numărului de locuri de muncă şi a veniturilor adiţionale;

•

Îmbunatăţirea competitivităţii sectoarelor agricol şi silvic, prin acţiuni concrete de formare,
informare şi difuzare de cunoştinţe.

Confruntarea cu probleme similare:
•

Infrastructura medicala şi socială de slabă calitate;

•

Infrastructura rutiera slab dezvoltata;

•

Infrastructura de cazare dezvoltata insuficient;

•

Nivel redus de implicare a instituţiilor locale în activităţile sociale ale zonei din cauza
lipsei fondurilor;

•

rate ridicate ale abandonului şcolar şi nivel scazut de educaţie.

Conservarea meşteşugurilor, tradiţiilor şi obiceiurilor stravechi în cadrul fiecareia dintre cele
două zone, cu scopul păstrării moştenirii rurale şi a identităţii culturale.
Populaţia din cadrul oraşului Calafat însumează mai puţin de 20.000 persoane, cu 18.858
de locuitori şi reprezentând 17,86% din populaţia GAL “Calafat”.

Alte motive care justifica includerea localităţii Calafat în cadrul teritoriului GAL “Calafat”
o Complementaritatea culturală dintre GAL “Calafat” şi oraşul Calafat creează o unitate în
diversitate şi contribuie la creşterea capacităţii de integrare a zonei analizate în conceptele
Europene;
o Experienţa manageriala în activităţi conexe agriculturii şi anume: sănătate, industrie,
servicii dobândite şi recunoscute ale oraşului Calafat constituie elemente de inovaţie pentru
zona GAL “Calafat”.
Numărul total al locuitorilor care fac parte din aria teritorială a GAL “Calafat” este de
102.530 locuitori, dispuși pe o suprafață totală de 1.563 km2 .
La nivelul recensământului din 2002, densitatea GAL “Calafat” era de 65,61 loc/km².
Conform datelor de la Instituţiile de Statistică, în prezent, densitatea teritoriului a scăzut cu 4,62
loc/km (ajungând la valoarea de 60,99 loc/km²), acest lucru datorându-se în principal reducerii
numărului de locuitori. (de la 102.530 în 2002 la 93.676 în 2011). Prezentăm mai jos o comparatie
a densităţii GAL “Calafat” cu cea de la nivel judeţean, regional şi naţional.
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Densitate 2002 (loc/km²)

Densitate 2010(loc/km²)

Jud. Gorj

69,1

67,2

Jud. Olt

90

84,2

Jud.Vâlcea

72,8

70,5

Jud. Mehedinţi

62,7

59

Jud. Dolj

98,5

94,7

Regiunea Sud Vest Oltenia

80,1

76,6

Romania

91,4

89,9

GAL “Calafat”

65,61

60,99
Sursă: Institutul Naţional de Statistică

După cum se poate observa în tabelul de mai sus, densitatea la nivelul teritoriului GAL
“Calafat” are o valoare inferioară celei de la nivel judeţean, regional şi naţional. Cu toate ca cea
mai mare parte a GAL –ului se încadrează în judetul Dolj care are o densitate superioară densităţii
regionale şi ţării noastre, numărul de locuitori/km² la nivelul GAL “Calafat” este foarte mic
datorită migrării unui număr foarte mare de locuitori de la comune către oraşe. Valoarea densităţii
teritoriului este mai apropiată de cea de la nivelui judetului Mehedinţi, judet din care face parte o
localitate componentă a GAL „Calafat”.
În ceea ce privește gradul de sărăcie al teritoriului GAL “Calafat”, situația se prezintă
astfel:
Comuna

Rata săraciei
comuna

Profunzimea
săraciei

Severitatea
săraciei

Nr. săraci

Caraula
Cetate

55,80%
38,60%

19,10%
11,20%

8,90%
4,60%

1.474
2.305

Ciupercenii Noi

47,50%

14,30%

6,00%

2.858

Desa
Galicea Mare

62,40%
43,90%

21,40%
12,90%

9,80%
5,30%

3.118
2.146

Giubega

38,60%

10,80%

4,30%

162,00

Izvoare
Maglavit

48,70%
34,00%

15,10%
9,70%

6,60%
4,00%

101
1.966

Moţăţei

37,90%

10,40%

4,10%

3.124

Orodel

51,10%

15,70%

6,80%

1.683
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Perişor
Piscu Vechi

44,40%
50,40%

13,40%
16,10%

5,70%
7,10%

854
2.758

Pleniţa

34,80%

9,90%

4,10%

1.817

Poiana Mare
Seaca de Cîmp

30,80%
38,50%

8,30%
10,60%

3,30%
4,20%

3.722
866

Unirea

44,70%

13,20%

5,60%

1.888

Vârtop
Salcia

49,00%
50,60%

15,00%
15,70%

6,50%
6,70%

899
1.742

Sursa: Anexa 6 la Ghidul de finantare

Un numar de 18 din cele 20 de localităţi componente GAL “Calafat” prezintă un grad de
sărăcie ridicat. Numărul total de săraci din teritoriu este de 33.483 de persoane, reprezentând
32,65% din populaţia totală GAL, deci aproximativ o treime din aceasta.
Cel mai ridicat grad de sărăcie este în localităţile Desa, Orodel, Caraula.

Sursa: elaborare proprie în baza informaţiilor obţinute de la Institutul Naţional de Statistică

Pe Teritoriul GAL “Calafat”, conform anexei E „Lista zonelor defavorizate” se întâlnesc
şi localităţi incluse în zone Defavorizate de condiţii naturale specifice: Calafat, Ciupercenii Noi şi
Desa.
Din analiza datelor prezentate mai sus se poate observa că GAL “Calafat”
îndeplinește criteriul de selecție nr. SCS 1.3. fixat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale, în sensul că pe teritoriul acestuia se află zone sărace şi zone defavorizate
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PARTEA I: PREZENTAREA TERITORIULUI – ANALIZA DIAGNOSTIC

I. 1 Prezentarea geografică şi fizică

I.1.1 Prezentarea principalelor caracteristici geografice

AMPLASAMENT

Teritoriul acoperit de GAL “Calafat” cuprinde 19 localități din partea de vest şi sud-vest a
județului Dolj: oraşul Calafat, comunele Caraula, Cetate, Ciupercenii Noi, Desa, Galicea Mare,
Giubega, Ghidici, Izvoare, Maglavit, Moţăţei, Orodel, Perişor, Piscu Vechi, Pleniţa, Poiana Mare,
Seaca de Câmp, Unirea, Vârtop și o localitate din estul județului Mehedinți: Salcia.
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TERITORIUL POTENȚIALULUI GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ “Calafat”
o Orașul Calafat este un municipiu din județul Dolj, aflat la circa 90 de km de reședința
județului, Craiova, în sud-vestul Olteniei, fiind unul dintre porturile fluviale de pe Dunăre ale
României, precum și un important punct de trecere a frontierei cu Bulgaria. Calafatul este
amplasat pe Coridorul VII Pan-European Dunărea și pe Coridorul IV Pan-European, aripa sudică
ce face legătura între Europa Centrală și Orientul Mijlociu. Municipiul Calafat s-a dezvoltat de-a
lungul timpului într-un cadru geografic natural foarte bun, determinat de prezența Dunării, pe al
cărui mal stâng este amplasat. Orașul Calafat este situat în Câmpia Ciuperceni, subunitate a
Câmpiei Băileștilor, acolo unde fluviul începe să-și adâncească cel de-al doilea meandru, respectiv
la 43˚, 58΄ și 14˝ latitudine nordică și 22˚, 56΄ și 40˝ longitudine estică. În prezent, Calafatul
include în componența sa administrativă și satele Ciupercenii Vechi, Basarabi și Golenți.

Vedere la Dunăre din Calafat
o Comuna Caraula se află în partea de sud-vest a judeţului Dolj, pe DJ 552 Craiova-Cetate,
la 50 km faţă de municipiul Craiova, 49 km faţă de municipiul Calafat şi 45 km faţă de municipiul
Băileşti.
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o Comuna Cetate este o localitate în județul Dolj, Oltenia, România. Comuna este așezată în
sud-vestul tarii, în lunca Dunării, în amonte, la limita dintre județele Mehedinți și Dolj, pe DN 56
Calafat – Drobeta Turnu-Severin, la km 25 și DJ Craiova-Cetate la km 72.
o Comuna Ciupercenii Noi este localizată în sud – vestul judeţului Dolj. Ea este încadrată
între coordonatele de 43 grade și 54 minute latitudine nordică și 22 grade și 57 minute longitudine
estică.
o Comuna Desa este situată în partea de sud – vest a teritoriului, între coordonatele de 43˚,
52΄ latitudine nordică și 23˚, 2΄ longitudine estică.
o Comuna Galicea Mare se află în zona de centru a GAL “Calafat”, în partea de sud a
judeţului Dolj, în Câmpia Băileştilor.
o Comuna Giubega este localizată în partea central vestică a judeţului Dolj, între
coordonatele de 44˚, 12΄ latitudine nordică și 23˚, 42΄ longitudine estică.
o Comuna Ghidici se găseşte în sudul teritoriului GAL “Calafat” , fiind mărginită de
paralela de 43˚, 53΄ latitudine nordică și meridianul de 23˚, 12΄ longitudine estică.
o Comuna Izvoare a primit actualul nume pentru faptul că satul este străbătut de mai multe
izvoare și pâraie, și este traversat de către "Baboia". Localitatea se află pe ruta Craiova-Calafat, la
6 km de Galicea Mare, și 15 km de Băileşti, cel mai apropiat oraș.
o Comuna Maglavit este o localitate în județul Dolj, Oltenia, România localizata pe harta la
44° 2' Nord, 23° 6' Est.

Mânăstirea Maglavit

o Comuna Moţăţei este situată în partea centrală a GAL “Calafat”, la o distanţă de 25 km
faţă de municipiul Băileşti şi Calafat.
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o Localitatea Orodel, după ultima împarțire administrativă din anul 1968, este alcătuită din
cinci sate: Bechet, Călugărei, Cornu, Orodel, Teiu, sate care și-au păstrat, în decursul timpului,
vechile denumiri, dar care și-au schimbat apartenența și alcătuirea administrativă de la un
recensământ la altul. Coordonatele sale geografice sunt 44° 23′ 0″ N, 23° 23′ 0″ E. Are următorii
vecini: la nord – com. Carpen, la sud – com. Caraula, la vest – com. Verbiţa şi com. Pleniţa, iar la
est – com. Vârtop şi com. Vela . Comuna Orodel este aşezată în Câmpia Înaltă a Bălăciţei, la
limita sudică a Podişului Getic.
o Localitatea Perișor se află în nord-estul GAL “Calafat” și se învecinează cu Sălcuța la
nord, Giubega la vest, Cioroiași la sud și Radovan la est.
o Comuna Piscu Vechi este situată în partea de S –V a județului Dolj și este străbătută de
DN 55A Calafat-Bechet. Se învecinează cu : -N: comuna Seaca de Câmp; -E : comuna Ghidici; S : Fluviul Dunărea; -V: comuna Poiana Mare. Distanța dintre localitatea Piscu Vechi și orașele
mai apropiate, Băilești și Calafat, este de 26 km și respectiv 22 km, iar față de municipiul Craiova,
comuna Piscu Vechi se afla la 90 km.
o Comuna Plenița este situată în partea de vest a judeţului Dolj, la 60 km de municipiul
Craiova – reşedinţa judeţului şi la 16 km de Dunăre (localitatea Cetate), la limita administrativă cu
judeţul Mehedinţi şi extremitatea nordică a Câmpiei Române şi a subunităţii acesteia “Câmpia
Darvari”. Este la limita între câmpia înaltă a Bălăciţei şi câmpia joasă a Băileştiului, se
învecinează la nord cu comuna Verbiţa, în est cu comunele Orodel şi Oprişoru (judeţul
Mehedinţi).

Primăria din Plenița
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o Comuna Poiana Mare este o localitate în județul Dolj, Oltenia, România, este a patra
comună ca mărime din România. Se situează la 12 kilometri de Calafat și la 85 kilometri de
Craiova. O linie ferată străbătută de o locomotivă diesel leagă Poiana Mare de Golenți, satul de
unde trenul poate merge în două sensuri: Calafat și Craiova.

Şcoala din Poiana Mare

o Localitatea Seaca de Câmp se află în sud-vestul ţării, la o distanţă de 90 km de municipiul
Craiova.
o Comuna Unirea se află în nordul GAL “Calafat”și se învecinează cu Plenița la nord,
Cărăula la est, județul Mehedinți la vest.
o Comuna Vârtop este situată în sud- vestul județului Dolj, în nordul GAL “Calafat”.
o Comuna

Salcia este aşezată în sud – estul judeţului Mehedinţi, la o distanţă de

aproximativ 80 km de municipiul Drobeta Turnu Severin.

Căile de comunicatie prezente în zona GAL “Calafat” sunt, în funcție de tipul de
transport, următoarele:

Transport rutier:
DN 56: este un drum național ce face legătura între reședința de județ, Craiova, și portul la
Dunăre Calafat. La Calafat, drumul își are capătul la terminalul de bac, unde se poate traversa
Dunărea în Bulgaria, în orașul Vidin.
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DN56, Craiova (DN 55) km 0+000 - Calafat Bac - Frontiera Bulgaria km 84 + 660, este
clasificat atat ca drum european (E 79) cât şi ca drum naţional principal – conform HG 540/2000,
realizând legătura între Craiova şi noul pod peste Dunare, Calafat – Vidin.
Traseul DN56 străbate urmatoarele localităţi de pe teritoriul GAL:
Perişor - km 3+ 700 – km 6+950
Galicea Mare - km 49+ 100 – km 53+000
Calafat - km 82+ 000 – km 84+020
DN 55 este un drum național din România, aflat în întregime în județul Dolj. El leagă orașul
Bechet de Calafat.
DJ 552 Craiova-Cetate.
Drumurile naţionale DN 56 şi DN 55 asigură legătura teritoriului cu celelalte localităţi din
cadrul teritoriului şi cu restul ţării iar DJ 552 – face legătura cu restul judeţului. De asemenea
între satele componente ale comunelor, legătura se realizează prin intermediul drumurilor
comunale.

Transport feroviar:

Linie Craiova- Calafat- Podul peste Dunăre ce măsoara 146 km.

Transport aerian:
În interiorul GAL “Calafat” nu există niciun aeroport, însă cel mai apropiat este
aeroportul internațional din Craiova.
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RELIEFUL GAL “Calafat”

Relieful teritoriului GAL “Calafat” cuprinde în partea de sud, zona de luncă a Dunării și
câmpia și zonă de deal în nord. Altitudinea crește de la 30 la 350 m față de nivelul mării, din sudul
spre nordul teritoriului, unde relieful are aspect de câmpie piemontană, deluroasă, cu mici câmpuri
înguste separate de văi.
Relieful apare ca niște trepte plate care se ridică sub formă de piramidă din lunca Dunării,
iar în sudul GAL-ului există cea mai mare suprafață nisipoasă din țară, în paralel cu un număr
impresionant de lacuri formate fie de revărsările Dunării, fie de acumulările de precipitații. După
aspectul general predominant al reliefului, GAL “Calafat” poate fi considerat o zonă de câmpie,
iar după agentul principal care a generat formele de relief de pe cea mai mare parte a teritoriului
său se încadrează în categoria zonelor dunărene.
GAL “Calafat” se găsește predominant situat într-o regiune de șes, respectiv în Câmpia
Română și anume la extremitatea sud-vestică a Câmpiei Olteniei. Câmpia Română (a Dunării de
Jos) situată pe partea stângă a Dunării, este mărginită spre nord de Piemontul Getic, Subcarpați și
Podișul Moldovei. Caracterul general al reliefului este dat de predominanța formelor plate, cu
altitudine mai mică de 200 m, dar în cadrul câmpiei se pot distinge cel puțin trei aspecte deosebite,
întâlnite în cadrul unor subunități orientate pe direcția est–vest: câmpia piemontală, câmpia de
subsidență și câmpia tabulară loessica. Câmpia Română este împărțită în două mari subdiviziuni:
Câmpia Română de Est și Câmpia Română de Vest, separate de o linie care corespunde
aproximativ cursului râului Argeș.
Subunitate a Câmpiei Olteniei, Câmpia Băilești se întinde între văile Drincea și Jiu,
străbătută de Balasan și Desnățui, fiind formată din terasele Dunării, excepție făcând Câmpul
Segarcei, un mic sector din nord–est, aici găsindu-se foarte larg dezvoltate toate cele opt terase ale
acesteia, iar valea în ansamblul ei atinge lățimea maximă de 40 km.
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CLIMA GAL “Calafat”
Județul Dolj și implicit GAL “Calafat” aparține zonei climatice temperate, cu influențe
mediteraneene datorită poziției sud - vestice. Poziția și caracterul depresionar al terenului pe care
îl ocupă, în apropiere de curbura lanțului muntos carpato-balcanic, determină, în ansamblu, o
climă mai caldă decât în partea centrala și nordică a țării, cu o medie anuală de 10-11.5 °C.
Regimul climatic general se caracterizează prin veri foarte calde cu precipitații mai puțin
bogate sub formă de averse și prin ierni moderate, cu viscole rare și frecvente intervale de
încălzire datorate advecțiilor calde dinspre Marea Mediterană.
Întreg teritoriul GAL “Calafat” se încadrează în zona cu climat continental, cu influenţe
submediteraniene, care se caracterizează prin temperatura medie anuală de 11,7°C. Media lunii
celei mai calde –iulie este de 23,4 grade C. Temperatura minimă absolută de - 29,2°C, înregistrată
în anul 1952. Numarul mediu anual al zilelor de îngheț este de 83,5. Temperatura maximă
absolută de 41,5°C (28 august 1945).
Cantitatea medie anuală a precipitaţiilor este de 579 mm/an, valoare crescută datorită apropierii de
zona muntoasa de la V și S de Dunare. Cantitatea maximă scazută în 24 de ore s-a înregistrat în 4
iunie 1940 – 194 mm. Stratul de zăpadă prezintă discontinuități în timp și în spațiu, durata medie
anuală fiind de cca 40 de zile cu grosimi medii variind între 6-11 cm în lunile ianuarie și februarie.
Circulația atmosferei este influențată într-o măsura mare de relief atât în ceea ce privește
frecvența, direcția cât și viteza. Vânturile predominante au direcţia SE (20,1%) urmate de cele din
V (14,1%) din NV (12,5%) si din SV (12,3%). Frecvența medie anuală a calmului este de 15,7%,
iar viteza medie anuală oscilează între 1,2 si 4m/s.
Circulația generală a atmosferei are ca elemente caracteristice advecțiile frecvente de aer
temperat-oceanic din V, temperat continental din E, tropical din S și SV și mai rar –arctic din N.
Din punct de vedere climatic, perioada ultimilor 15 ani s-a caracterizat prin importante modificări
ale parametrilor hidrometeorologici şi geo-climatici în majoritatea zonelor geografice ale planetei,
inclusiv in judeţul Dolj.
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Aceste perturbări climatice se datorează în mare măsură activităţilor antropice desfăşurate
în cadrul industriilor poluante din economiile naţionale. Emisiile de substanţe acidifiante,
precursori ai ozonului, gazele cu efect de seră şi metalele grele, conduc la o încălzire evidentă a
troposferei, fapt care determină efecte dezastruoase asupra mediului de viaţă terestru, marin şi
aerian. Pentru realizarea unei dezvoltări durabile, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră,
promovarea şi valorificarea formelor noi de energie regenerabilă, a tehnologiilor noi favorabile
protecţiei mediului şi pentru creşterea eficienţei energetice, în anul 1997 a fost întocmit Protocolul
de la Kyoto, la Convenţia- Cadru a ONU, asupra schimbărilor climatice, adoptate la New York în
anul 1992.
Romania, ca ţară participantă la realizarea protocolului de la Kyoto a ratificat acest document
şi urmăreşte în mod constant punerea în practică a prevederilor acestuia. Efectele cele mai
evidente ale schimbărilor climatice sunt secetele şi ploile abundente din ce în ce mai frecvente.
Alternanţa între perioade de secetă şi ploi abundente afectează calitatea culturilor agricole şi
favorizează producerea inundaţiilor datorită capacităţii reduse a terenurilor de a absorbi apa în
exces.
Potrivit specialiştilor, încălzirea vremii va afecta tot continentul european, dar zonele cu risc
mare de deşertificare sunt cele din jumătatea sudică a continentului. Romania, alături de Spania,
Italia şi Grecia, este pe lista zonelor unde schimbările vor fi accentuate, manifestările urmând a fi
vizibile încă din anii 2015 - 2025. În Romania, principalele regiuni afectate de deşertificare vor fi
Oltenia, Banatul şi Dobrogea, fiind vizat inclusiv şi GAL “Calafat”.

TIPURILE DE SOL ALE GAL “Calafat”
GAL “Calafat” este caracterizat printr-un sol fertil, potrivit pentru culturile agricole.
Tipologiile de sol care se regasesc în judeţul Dolj includ următoarele:
-

soluri argiloase;

-

soluri de pădure brun şi roşu-brun;

-

sol tip cernoziom;

-

soluri neevoluate;

-

soluri aluviale;
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-

soluri nisipoase.
Solul pe care este aşezat GAL “Calafat” şi regiunea înconjuratoare este variat, dat fiind

faptul că aici întâlnim zonă de luncă, terase şi dune. Cernoziomul acoperă suprafeţe întinse, iar în
luncă şi în apropierea imediată a acesteia găsim nisipuri şi aluviuni. Caracteristice sunt terenurile
nisipoase, cu un conţinut de material fin, humus, argilă, sunt, deci, terenuri fără structură, cu soluri
peticite, subţiri cu o fertilitate mai scăzută din punct de vedere natural.
Conform studiilor geotehnice, din punct de vedere geologic, zona de pe malul stâng al
Dunării aparţine şesului, o depresiune tectonică, în care întalnim spre suprafaţă depozite
cuaternare recente. În aceste depozite predomină îndeosebi nisipul amestecat cu pietrișuri și
intercalații sau lentile de prafuri argiloase sau nisipoase.
În ceea ce priveşte calitatea solului, acesta este afectat de o gestionare a deşeurilor nu
întotdeauna corespunzătoare (ex.depozitarea neconformă a deşeurilor industriale şi municipale
contaminează solurile, apa de suprafaţă şi apa subterană), ceea ce afectează compoziţia chimică a
solurilor (concentraţia de nitriţi, nitraţi, azoturi, metale grele și substanţe organice nedescompuse),
precum şi depozitele din activităţi industriale. Se remarcă, de asemenea, faptul că zona se
confruntă şi cu un proces de deşertificare, judeţul Dolj fiind cel mai grav afectat din Romania.
În ceea ce priveşte resursele subsolului din cadrul GAL “Calafat”, acestea sunt
reprezentate de materiale de construcţii, subsolul fiind bogat în argile, luturi argiloase şi balast,
care pot fi gasite în diferite localităţi din Calafat.

RESURSELE NATURALE ALE GAL “Calafat”
Resursele naturale reprezintă totalitatea zăcămintelor de minerale și de minereuri, a
terenurilor cultivabile, a pădurilor și apelor de care dispune un teritoriu. Resursele naturale sunt
substanţe care apar în mod natural, dar care sunt considerate valoroase în forma lor relativ
nemodificată. Resursele naturale sunt considerate capital natural ce poate fi convertit în materii
prime pentru procesele capitalului infrastructural.
Resursele naturale sunt clasificate în:
27

Plan de Dezvoltare Locală: Potential GAL “Calafat”

resurse regenerabile
și
resurse neregenerabile.
Resursele pot, de asemenea, să fie clasificate pe baza originii lor ca fiind:
resurse biotice, derivate din animale şi plante,
și
resurse abiotice, derivate din pământ, aer, apă.
Principalele resurse naturale din zona GAL “Calafat” sunt reprezentate de solurile fertile,
favorabile practicării agriculturii, resurse forestiere. Rocile de construcţii sunt şi ele prezente, fiind
reprezentate de nisipuri, pietrişuri, balast, argile.
În ceea ce privește resursele de apă subterane și supraterane, rețeaua hidrologică din GAL
“Calafat” aparține la sistemul hidrografic al Dunării. Al doilea fluviu din Europa, ca mărime,
Dunărea izvorăște din Munții Pădurea Neagră, în Germania și își are punctul de vărsare la Sulina.
Lungimea totală a Dunării este de aproximativ 2.860 km, din care 1.075 km se află în România și
150 km de-a lungul judeţului Dolj.
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VEGETAȚIA ȘI FAUNA GAL “Calafat”
Flora și fauna au fost puternic sărăcite în ultimele două secole din cauza intervenţiei
umane, fapt ce a determinat transformarea zonei forestiere într-o stepă antropică, vegetaţia
naturală fiind înlocuită de culturi agricole. Aceasta se datorează faptului că solurile din zonă sunt
predominant din categoria cerniziomurilor cambice, fertile, din clasele I și II de pretabilitate.
În această zonă distingem o vegetaţie caracteristică zonelor de luncă şi de stepă, cu unele
elemente specifice determinate de existenţa pe mari întinderi a terenurilor nisipoase. Zona prezintă
numeroase păduri de salcâm cu importanţă economică şi geografică, acestea fixând nisipul
dunelor.
Vegetaţia spontană a suferit în ultimele două secole modificări însemnate, ca urmare a
defrișărilor pe suprafeţe întinse cu scopul practicării agriculturii sau păşunării animalelor. Lunca
Dunării a fost de asemenea afectată de mari transformări precum indiguiri, desecări şi irigaţii.
Fauna este influentată de relief, climă şi hidrografie. Dintre păsările prezente pe teritoriul
GAL “Calafat” menţionam: ciocârlia, privighetoarea, barza, cucul, cioara. In bălţile întâlnite pe
cuprinsul GAL “Calafat” găsim peşti precum roşioara, somnul, bibanul, şalăul.
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I.1.2. Harţi – planul localizarii teritoriului
HARTA TERITORIULUI CU DELIMITAREA COMUNELOR:
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HARTA LOCALIZARII TERITORIULUI ÎN CADRUL JUDEŢULUI ŞI ÎN RAPORT CU MARILE
ORAŞE

.

Teritoriul GAL “Calafat” este bazat pe principiul continuității și al omogenității.
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Căile de comunicatie prezente în zona GAL-ului GAL “Calafat”

sunt, în funcție de

tipul de transport, următoarele:
DN 56: este un drum național ce face legătura între reședința de județ, Craiova, și portul la
Dunăre Calafat. La Calafat, drumul își are capătul la terminalul de bac, unde se poate traversa
Dunărea în Bulgaria, în orașul Vidin.
DN56, Craiova (DN 55) km 0+000 - Calafat Bac - Frontiera Bulgaria km 84 + 660, este
clasificat atat ca drum european (E 79) cat si ca drum naţional principal – conform HG 540/2000,
realizând legătura între Craiova şi noul pod peste Dunare, Calafat – Vidin.
Traseul DN56 străbate urmatoarele localităţi de pe teritoriul GAL:
Perişor - km 3+ 700 – km 6+950
Giubega - km 40+ 500 – km 42+700
Galicea Mare - km 49+ 100 – km 53+000
Calafat - km 82+ 000 – km 84+020
DN 55 este un drum național din România, aflat în întregime în județul Dolj. El leagă orașul
Bechet de Calafat.
DJ 552 Craiova-Cetate.
Drumurile naţionale DN 56 şi DN 55 asigură legătura teritoriului cu celelalte localităţi din
cadrul teritoriului şi cu restul ţării, iar DJ 552 – ce face legătura cu restul judetului. De asemenea
între satele componente ale comunelor, legătura se realizează prin intermediul drumurilor
comunale.
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Transport feroviar:

Linie Craiova- Calafat- Podul peste Dunăre ce măsoara 146 km.

Transport aerian:
În interiorul GAL “Calafat” nu există niciun aeroport, însă cel mai apropiat este
aeroportul internațional din Craiova.

Situarea teritoriului GAL - GAL “Calafat”, în raport cu orașele din apropiere este
prezentată în diagrama de mai jos:
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I.1.3 Populaţie - demografie

Populația rurală nu este distribuită uniform. Există diferențe semnificative din punctul de
vedere al densității populației pe tot teritoriul României. Cele mai populate zone rurale sunt cele
din nord-estul tarii, unde rata natalității este ridicată, și în regiunile din sud, puternic
industrializate în perioada comunistă. Există mari disparități, determinate în special de influența
reliefului la nivel regional și județean. Declinul populației din România, mai pronunțat în zonele
rurale, constituie o problemă care va trebui rezolvată dacă se dorește dezvoltarea economică a
acestor regiuni.
De la vârful atins în 1989, populația totală a României a înregistrat o scădere rapida.
Această tendință este foarte pronunțată în zonele rurale. Numărul locuitorilor din zonele urbane a
depășit numărul locuitorilor din zonele rurale la jumătatea anilor 1980, ca urmare a problemelor
economice cu care se confrunta România în acea perioada.
Odată cu explozia economică din ultimii ani, populația urbană a crescut într-o oarecare
măsură, în timp ce numărul locuitorilor din zonele rurale a continuat să scadă.
Procesul de îmbatrânire și scăderea naturală a populației, care decurge din această situație,
constituie principalii factori ai declinului populației rurale.
La începutul anilor ’90, a avut loc o migrare masivă din zonele rurale către cele urbane.
Tendința s-a inversat pe parcursul anilor ’90, pe masură ce restructurarea economică și restituirea
terenurilor au determinat creșterea atractivității zonelor rurale, astfel încât către sfârșitul anilor
’90, rata netă a migrației urban-rural a devenit pozitivă, deși a înregistrat unele fluctuații în valori
absolute. Cu toate acestea, migrația urban-rural rămâne insuficientă pentru a compensa declinul
populației rurale.
Populația cu vârste mai înaintate înlocuiește treptat populația mai tânără din spațiul rural.
Populația activă tânără migrează în zonele urbane, în cautarea unor locuri de munca mai bune și a
unui mod de viață mai atractiv. La începutul anilor `90, populația care migra către zonele urbane
provenea din toate categoriile de vârstă. Tendința s-a modificat în cea de-a doua jumatate a
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decadei, tinerii începând să plece din zonele rurale, iar persoanele mai în vârsta migrând în zona
rurală.
Spațiul rural a devenit din ce în ce mai atractiv pentru populația de peste 35 ani și mai cu
seamă pentru cei de 45-54 ani, care sunt, de obicei, mai vulnerabili pe piața muncii din spațiul
urban și care se îndreaptă către zonele rurale, unde încep să desfășoare activitatea de subzistență.
Rata neta de migrare internațională este, de asemenea, semnificativă și este legată în
principal de categoria de vârstă mai tânără din spațiul rural.
Migrarea externă a devenit un aspect cu o amploare semnificativă, în special în ultimii ani.
Majoritatea lor optează numai pentru angajări temporare. Incidența migrării în strainatate pare să
fie mai mare în rândul bărbaților decât în rândul femeilor și mai ridicată în rândul populației
tinere, față de

adulți și vârstnici. Femeile din zona rurală înclină mai mult spre migrarea

internațională temporară la vârste mai tinere (18-29), față de femeile din zona urbană.
Migrarea în strainătate are implicații economice și sociale majore, îndeosebi în zonele
rurale. Sumele de bani trimise în țară de către cei care lucrează în strainătate creeaza fluxuri
financiare importante în economia rurală. Alături de modificările de atitudine în ce privește
migrarea în strainătate, acești bani pregătesc calea pentru modernizarea și dezvoltarea spațiului
rural. Cea mai mare parte a acestor sume sunt investite în tranzacțiile imobiliare (locuințe și
terenuri), în încercarea de a se ridica nivelul calitativ al vieții și de a se asigura un mijloc de
protecție în cazul eventualelor probleme financiare.
Cu toate acestea, migrarea în strainătate atrage dupa sine costuri sociale. Dinamica intensă
a migrării nu compensează capacitatea de reacție a sistemului de asistență socială. Au loc separări
ale membrilor familiilor, copiii ramânând în grija rudelor din țară.
Analiza variaţiei populaţiei judeţului Dolj, pe sexe si categorii de localităţi, in perioada
2005 - 2010, indică, pe fondul scăderii numărului total de locuitori, de la 537.090 la 529.781,
așadar o scădere de mai mult de 7.300 de locuitori în 5 ani iar densitatea medie scăzând cu 2
locuitori/km². Cu toate acestea, densitatea medie a județului se află în jurul valorii de 130
locuitori/km², cu mult peste valoarea națională. Scăderea totală a populaţiei masculine de 4.154
bărbaţi se regăsește mai accentuată in mediul urban (3.027) faţă de mediul rural (1.127). Scăderea
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totală a populaţiei feminine de 3.155 persoane și cuprinde o scădere de 2.015 femei in mediu rural
(64%) si 1.140 in mediul urban (36%). Raportul mediu rural/mediu urban este echilibrat în ceea ce
privește repartiția pe sexe, în cazul bărbaţilor fiind 2.32, iar în cazul femeilor el este de 2.18.
Conform ultimelor informaţii publicate de Institutul Naţional de Statistică în revista
“Proiectarea populaţiei României în profil teritorial pană în anul 2025” – ediţie 2004, în perioada
2003-2025 este prognozată o scădere foarte accentuată a populaţiei judeţului Dolj, de 75,3 mii
persoane, reprezentând 15% din populaţia totală a anului 2003. Aceasta va avea ca efect principal
scăderea populaţiei în orașele mici, care se confruntă cu problema locurilor de muncă insuficiente
şi nu foarte bine plătite.
Indicatorii demografici de bază pentru judeţul Dolj arată o populaţie rezidentă
preponderent în mediul rural, o rată a mortalităţii infantile care depășește media Regiunii şi media
pe ţară şi o creştere a duratei de viaţă, pe fondul migraţiei populaţiei tinere şi mature.
In ceea ce priveşte rata somajului, la nivelul judeţului Dolj aceasta se situeaza la un nivel
de 7,4%, depăşind valoarea pe Regiune de 6,4%. Creșterea ratei şomajului, la nivel județean este
prezentă pentru persoanele cu studii primare, gimnaziale și profesionale, în timp ce numărul
șomerilor cu studii liceale și postliceale, respectiv universitare a continuat să scadă.
În ceea ce privește structura populației în cadrul GAL “Calafat”, situația este următoarea:
Populaţie

An de
referinţă
2002

Soldul
migrării

Soldul
natural

Sub 20
ani 2002

Peste 60
ani 2002

Populaţia
activă

Şomaj

Calafat
Caraula
Cetate
Ciupercenii
Noi
Desa
Galicea Mare
Ghidici
Giubega
Izvoare

18.858
2.642
5.971
6.020

-211
5
45
37

17
-37
-38
-63

4673
688
1330
1294

3351
729
1854
1641

8097
1034
2480
3098

1396

5.023
4.894
2.491
2.453
2.138
5.795

6
-22
32
6
10

-18
-14
-38
-15
-51

1321
1137
693
495
421
1126

1153
1297
583
807
711
2086

2743
2242
1280
986
1025
3137

38
37
30
52
11
42

8.243

-6

-38

1735

2420

3796

93

Maglavit
Moţăţei

26
283
104
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Orodel
Perişor
Piscu Vechi
Pleniţa
Poiana Mare
Salcia
Seaca de
Câmp
Unirea
Vârtop
Total
%

3.296
1.923
3.000
5.281
12.728
3.442
2.252

-2
4
41
-25
116
-13
20

-60
-44
-34
-12
-25
-55
-36

716
330
726
1237
2525
652
389

1106
771
856
1304
3653
1060
870

1055
759
1395
2179
5035

4.244
1.836
102.530
100,00%

-5
-9
29

-41
-84
-686

1062
422
22972
22,41%

1127
621
28000
27,31%

1960

71

1382

821
44575
43,48%

65
52
43
111
304
67
7
59
41
2861
6,42%

Sursă: Institutul Judeţean de Statistică Dolj/Mehedinţi
*Comuna Ghidici s-a desprins în anul 2004 din localitatea Piscu Vechi
** Rata şomajului a fost raportată la populaţia activă
Analizând datele prezentate în tabelul de mai sus se pot trage următoarele concluzii:
mortalitatea a avut o dinamică în creştere în toate localitatile cu excepţia oraşului Calafat;
sporul natural al GAL “Calafat” are o valoare negativă;
ponderea populaţiei pe grupe de varste se prezinta astfel:
o populaţie activă

- 43,48 %

o populaţie peste 60 de ani

- 27,31 %

o populaţie sub 20 de ani

- 22,41 %

având în vedere procentele de mai sus se poate observa că în cadrul GAL “Calafat”
ponderea cea mai mare o deţine populaţia activă, urmată de populaţia peste 60 de ani, ceea
ce demonstrează o uşoară tendinţă de îmbătrânire a populaţiei teritoriului;
soldul migrării populaţiei este negativ,
Întrucât rata şomajului în cadrul teritoriului este destul de ridicată, situându-se la un
nivel destul de ridicat, de 6,42% trebuie luate anumite măsuri în domeniul politicii de
ocupare a forţei de muncă:
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creşterea gradului de ocupare a acesteia, precum şi măsuri de sprijinire a şomerilor;
reconversia profesională a unor categorii de şomeri;
organizarea de acţiuni de consultanţă şi orientare în carieră (în cadrul serviciilor
sociale prin legătură cu AJOFM şi agenţii economici) pentru tineri de vârsta 18-30
ani;
creşterea mobilităţii, flexibilităţii şi a adaptabilităţii forţei de muncă prin programul
de formare continuuă şi învăţare pe tot parcursul vieţii;
garantarea şanselor egale prin transparenţa ofertelor de locuri de muncă organizarea
sistemului educaţional.
Conform datelor de la Instituţiile Judeţene de Statistică Dolj şi Mehedinti, făcând o
comparaţie a evoluţiei populaţiei în periada 2002 – 2011, situaţia la nivelul GAL “Calafat” se
prezintă astfel:

Total populaţie GAL
“Calafat” 2002:
102.530 locuitori

Sold natural GAL
“Calafat” 2002:
- 686 locuitori

Populatie sub 20 ani
GAL “Calafat”
2002:
22.978 loc. (22,41%)

Numărul total de locuitori
GAL “Calafat” a scăzut cu
9,51%

Sold natural GAL “Calafat”
a scăzut cu 33,8%

Total populaţie GAL
“Calafat” 2011:
93.676 locuitori

Sold natural GAL
“Calafat” 2011:
-

Numărul persoanelor sub 20
ani GAL “Calafat” a scăzut
atât în valoare absolută cât şi
ca procent ocupat în cadrul
populatiei totale

1.077 locuitori

Populatie sub 20 ani
GAL “Calafat”
2011:
18.724 loc. (19,9%)
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Populaţia peste 60
ani GAL “Calafat”
2002:
28.000 loc. (27,31%)

Nr. someri GAL
“Calafat” 2002:
2.861 loc.

Numărul persoanele peste 60
ani din cadrul GAL
“Calafat” s-a redus, însă
procentul în total este acelaşi.

Populaţia peste 60
ani GAL “Calafat”
2011:
25.364 loc. (27,07%)

Nr. someri GAL
“Calafat” 2011:
5.197 loc.

Numărul şomerilor GAL
“Calafat” aproape s-a
dublat.

Toate datele de mai sus pun în evidenţa scăderea numărului de locuitori, creşterea şomajului
şi accentuarea tendintei de îmbătrânire a populaţiei din cadrul GAL “Calafat”.

Din punct de vedere a structurii etnice, situatia la nivelul GAL “Calafat” se prezintă astfel:
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102530

%

95,88%

4,04%

0,02%

0,02%

0,00%

0,04%

100,00%

Cea mai mare parte din populaţia GAL “Calafat” o reprezintă românii (95,88%). Din
rândul minorităţilor, o pondere destul de mare o au rromii (ţiganii) – 4,04%. Cei mai mulţi dintre
aceştia se găsesc pe teritoriul comunelor: Caraula, Cetate, Maglavit, Poiana Mare, Vârtop şi în
oraşul Calafat. Alte minorităţi prezente în teritoriu sunt: greci, maghiari, germani şi alţii.
Din punct de vedere religios, cei mai mulţi locuitori din teritoriu sunt ortodocşi. Pe lângă
ortodocşi în cadrul GAL “Calafat” mai există: penticostali, adventişti, creştini după Evanghelie,
baptişti, romano – catolici şi alte religii.
Situaţia GAL “Calafat” se prezintă astfel:
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I.1.4 Patrimoniu de mediu

Valoarea patrimoniului natural al României este recunoscută la nivel naţional şi
internaţional prin protejarea celor mai reprezentative zone şi includerea acestora în reţeaua
naţională de arii naturale protejate sau în cadrul altor reţele internaţionale de arii naturale protejate
constituite în baza unor convenţii sau tratate la care ţara noastră a aderat.
Protecţia, conservarea şi ameliorarea calităţii mediului, incluzând conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice sunt probleme de interes public major, având în vedere că, aşa
cum este recunoscut în toată lumea, componentele diversităţii biologice care formează capitalul
natural asigură cea mai mare parte a produselor, bunurilor şi serviciilor necesare societăţii, fiind
suportul fundamental al unei dezvoltări durabile.
Modul de constituire şi de administrare a ariilor naturale protejate va lua în considerare
interesele comunităţilor locale, facilitându-se participarea localnicilor în consiliile consultative
pentru aplicarea măsurilor de protecţie, conservare şi utilizare durabilă a resurselor naturale,
încurajându-se menţinerea practicilor şi cunoştinţelor tradiţionale locale în valorificarea acestor
resurse, în beneficiul comunităţilor locale.
Până la finalizarea procedurilor de instituire a regimului de protecţie a ariilor naturale
protejate, deţinătorii

bunurilor cu valoare de patrimoniu natural, indiferent de destinaţia

terenurilor, vor aplica şi vor respecta măsurile de ocrotire, conservare şi utilizare stabilite de
autorităţile pentru protecţia mediului.
Reteaua de arii naturale protejate se compune din:
a) Rezervaţii ştiinţifice;
b) Parcuri naţionale;
c) Monumente ale naturii;
d) Rezervaţii naturale;
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e) Parcuri naturale;
f) Rezervaţii ale biosferei;
g) Zone umede de importanţă internaţională;
j) Arii de protecţie specială avifaunistică;
k) Situri de importanţă comunitară;
l) Geoparcul;
Pe teritoriul acoperit de GAL “Calafat”, întalnim urmatoarele elemente ale patrimoniului de
mediu:
1. Situri de importanţă comunitară
Siturile de importanță comunitară reprezintă acele arii care, în regiunea sau în regiunile
biogeografice în care există, contribuie semnificativ la menţinerea stării de conservare favorabilă a
habitatelor naturale sau a speciilor de interes comunitar din Directiva Habitate şi Directiva Păsări
şi

care pot contribui astfel semnificativ la coerenţa reţelei Natura 2000 şi/sau contribuie

semnificativ la menţinerea diversităţii biologice în regiunea sau regiunile biogeografice respective.
Pentru speciile de animale cu areal larg de răspândire, siturile de importanţă comunitară ar trebui
să corespundă zonelor din areal din care sunt prezenţi factori abiotici şi biotici esenţiali pentru
existenţa şi reproducerea acestor specii.
2. Rezervații naturale
Rezervaţiile naturale sunt acele arii naturale protejate al căror scop este protecţia şi
conservarea unor habitate şi specii naturale importante sub aspect floristic, faunistic, forestier,
hidrologic, geologic, speologic, paleontologic, pedologic. Mărimea lor este determinată de arealul
necesar asigurării integrităţii elementelor protejate.
Managementul rezervaţiilor naturale se face diferenţiat, în funcţie de caracteristicile
acestora, prin măsuri active de gospodărire pentru a asigura menţinerea habitatelor şi/sau în
vederea protejării anumitor specii, grupuri de specii sau comunităţi biotice.
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Pe lângă activităţile ştiinţifice, după caz, pot fi admise activităţi turistice, educaţionale,
organizate. Sunt admise unele activităţi de valorificare durabilă a unor resurse naturale. Sunt
interzise folosinţe ale terenurilor sau exploatarea resurselor care dăunează obiectivelor atribuite.
Potrivit scopului pentru care au fost desemnate, rezervaţiile naturale pot avea caracter
predominant: botanic, zoologic, forestier, geologic, paleontologic, peisagistic, speologic, de zonă
umedă, marină, de resurse genetice şi altele.
Prezentarea zonelor existente sau propuse pentru reţeaua Natura 2000 şi/sau
rezervaţii existente pe teritoriul GAL “Calafat”:
Numele zonei
ROSCI0039

Suprafaţa în

Caracteristici principale

ha
40.853 ha

Pe teritoriul GAL “Calafat” se găseşte în următoarele

Ciuperceni -

localităţi: Calafat (52%), Ciupercenii Noi (98%), Desa

Desa

(>99%), Ghidici (39%), Piscu Vechi (68%), Poiana Mare
(48%)
Tipuri de habitate prezente în sit:
- Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetatie
din Littorelletea uniflorae şi/sau Isoëto-Nanojuncetea;
- Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie de Chenopodion
şi Bidention;
- Pajişti panonice şi vest-pontice pe nisipuri;
- Pajişti aluviale din Cnidion dubii;
- Pajişti

de

altitudine

joasă

(Alopecurus

pratensis

Sanguisorba officinalis);
- Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.;
- Dune cu Hippophae rhamnoides;
- Depresiuni umede intradunale;
- Pajişti şi mlaştini sărăturate panonice şi ponto-sarmatice;
- Ape puternic oligo-mezotrofe cu vegetaţie bentonică de
specii de Chara;
- Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip Magnopotamion
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sau Hydrocharition;
- Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis,
Fraxinus excelsior sau Fraxinus

angustifolia, din lungul

mărilor râuri (Ulmenion minoris);
- Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba;
Specii de amfibieni şi reptile enumerate în anexa II a
Directivei Consiliului 92/43/CEE
-

Bombina bombina;

-

Emys orbicularis;
Specii de peşti enumerate în anexa II a Directivei

Consiliului 92/43/CEE
-

Alosa pontica;

-

Gobio albipinnatus;

-

Aspius aspius;

-

Rhodeus sericeus amarus;

-

Misgurnus fossilis;

-

Sabanejewia aurata;

-

Cobitis taenia;

-

Gymnocephalus schraetzer;

-

Pelecus cultratus;

-

Gymnocephalus baloni;
Specii de nevertebrate enumerate în anexa II a

Directivei Consiliului 92/43/CEE
-

Anisus vorticulus;

-

Carabus hungaricus;
Specii de plante enumerate în anexa II a Directivei

Consiliului 92/43/CEE
-

Marsilea quadrifolia;

-

Aldrovanda vesiculosa;

-

Colchicum arenarium;
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-

Alte specii importante de floră şi faună;
Clase de habitate:

-

Râuri, lacuri;

-

Mlaştini, turbării;

-

Pajisti naturale, stepe;

-

Culturi (teren arabil);

-

Păşuni;

-

Alte terenuri arabile;

-

Păduri de foioase;

-

Vii şi livezi;

-

Alte terenuri artificiale;

-

Habitate de păduri;
Alte caracteristici ale sitului:
Îndiguirile, drenările, irigaţiile şi desecările din

Lunca Dunării au determinat transformări importante în
arealul cuprins în cotul Dunării dinspre Calafat. Pădurile din
această zonă au fost defrişate, bălţile transformate în terenuri
agricole sau lacuri pentru creştere peştilor, influenţând
puternic în special avifauna. Singurul loc rămas neîndiguit
este cel de la sud de Calafat, lîngă Desa – Ciuperceni, unde
condiţiile de mediu au rămas asemănătoare cu cele de
dinaintea transformărilor menţionate mai sus. Aici se găseşte
Rezervaţia Ornitologică Ciuperceni Desa care se întinde pe o
suprafaţă de 200 ha mărginită la nord de Pădurea Poveazele,
la est de Dealul Grănicerilor , iar la sud de Pădurea Zăvoi
Arcerul. Condiţiile pedoclimatice din zona cuprinsă în
curbura largă delimitată de Dunărea care curge dinspre
Calafat, au determinat protejarea mai mltor teritorii în acelaşi
spaţiu. Aici se află şi Balta Lata cu o suprafaţă de 28 ha şi
Balta Neagră cu o suprafaţă de 1,20 ha. Vegetaţia acestora
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este specifică ecosistemului de baltă, care determină
adaptarea şi stabilirea speciilor de animale acvatice.
Calitate şi importanţă
Situl propus ca SCI se remarcă prin habitate de Salix
alba şi Populus alba. Pădurea Ciurumela situată pe locul unei
foste pepiniere şi vestită prin exemplarele uriaşe de salcâm,
care ating diametre de 70-80 cm şi înăltimi de 30-35m,
întrecând cu mult dimensiunile realizate în mod natural în
ţara de origine – America de Nord. Salcâmii au rolul de a
fixa nisipul mişcător, care altădată, în sudul Olteniei,
constituia o adevărată calamitate. La adăpostul pădurilor de
salcâm se instalează o vegetatie interesantă, care adăpostşte o
plantă rară – Molugo cerviana.
Vulnerabilitate
Fiind situat în zona inundabilă a Dunării situl este
inundat atunci când debitul Dunării creşte, cu efecte negative
asupra habitatelor din sit.
ROSCI0202
Silvostepa

Pe teritoriul GAL “Calafat” se găseşte în următoarele

9.296,7

localităţi:Orodel (<1%), Perişor (43%), Pleniţa (10%).

Olteniei

Tipuri de habitat prezente în sit
-

Păduri balcano-panonice de cer şi gorun;

-

Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice *;

-

Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp. *

-

Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus
excelsior*;

-

Stepe ponto-sarmatice *;
Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II

la Directiva Consiliului 92/43/CEE
-

Triturus cristatus;

-

Emys orbicularis;
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-

Bombina bombina;
Specii de nevertebrate enumerate în anexa II la

Directiva Consiliului 92/43/CEE
-

Carabus hungaricus;

-

Lucanus cervus;

-

Cerambyx cerdo;
Alte specii importante de floră si faună
Clase de habitate

-

Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație
cu dezmiriștire);

-

Păduri caducifoliate;
Alte caracteristici ale sitului
Situl propus este constituit din 6 poligoane, reprezentând

6 trupuri de pădure. Din punct de vedere al administraţiei
silvice, pădurile aparţin la OS Perişor (cca. 6 800 ha -trupurile
de pădure Căprioara-Tencănău-Măracine, Târnava-Întorsura,
Perişor, Pleniţa şi Verbicioara) şi la OS Craiova (trupul de
pădure Seaca-Ştiubei- cca. 2500 ha). Din cele 6 poligoane
forestiere delimitate în suprafaţă totală de 9.296,7 ha (100 %),
suprafaţa tipurilor de habitate forestiere de interes comunitar
totalizează 7.573,8 ha (81,5 %), după cum urmează: - 91E0*
ocupă 108, 4 ha (1,2 %) - 91M0 - 6.487 ha (70,7 %) - 91I0* 975,4 ha (10,5 %). Din punct de vedere geografic, situl este
situat în partea vestică a Câmpiei Olteniei, mai exact în
Câmpia Desnăţuiului, la contactul cu Platforma Piemontană
Getică. Terenul este în general orizontal, cu depresiuni mai
mult sau mai puţin adanci şi versanţi scurţi. Altitudinea
terenului variaza între 60m si 230 m. Substratul litologic este
alcătuit din loessuri şi , mai puţin din dune de nisip, în partea
de sud. Valea Desnăţuiului care străbate situl are o luncă bine
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dezvoltată, meandrată, iar debitul este scăzut şi fluctuant. Apa
freatica este situată pe terase la peste 10 m adâncime,
apropiindu-se de suprafată doar în luncă. Solurile aparţin
claselor Cernisoluri - cernoziom- şi Luvisoluri- preluvosol şi
luvosol -, iar în luncă Hidirisol/aluvisol. Vegetaţia forestieră
este specifică zonelor fitoclimatice de câmpie forestieră şi
celei de silvostepă. Predomină cereţele, garniţele, ceretogarniţetele, care însumeaza peste 80 % din suprafaţa
pădurilor, stejareţele de stejar pedunculat, stejareţele de stejar
brumariu si amestecurile de cvarcinee.
Calitate si importanță
Pădurile sunt în proporţie de peste 85 % de tip natural
fundamental şi se încadrează în două tipuri de habitate
forestiere de interes comunitar -91M0 şi 91I0. Sunt cele mai
reprezentative păduri din partea de vest a Câmpiei Olteniei,
având o stare bună de conservare, suprafeţe compacte destul
de mari (peste 1500-2000 ha), ceea ce le conferă o mai mare
stabilitate. De asemenea, aceste păduri adăpostesc şi elemente
de floră şi faună foarte valoroase.
Vulnerabilitate
Apropierea

localităţilor,

accesibilitatea

uşoară

a

pădurilor, braconajul, nevoia de lemn de foc, păşunatul în
pădure, descărcarea frauduloasă a deşeurilor în pădure,
precum şi presiunea turistică în perioada de înflorire a
bujorului din luna mai, constituie principalele puncte
sensibile ale agresiunii antropice.
ROSCI0299
Dunărea la
Gârla Mare Maglavit

9.421,80

Pe teritoriul GAL “Calafat” se găseşte în următoarele
localităţi: Maglavit (20%), Cetate (18%), Salcia (25%)
Tipuri de habitat prezente în sit și evaluarea sitului în
ceea ce le priveşte:
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-

Zavoaie cu Salix albă si Populus albă;
Specii de mamifere enumerate în anexa II la

Directiva Consiliului 92/43/CEE
-

Lutra lutra;

-

Spermophilus citellus;
Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la

Directiva Consiliului 92/43/CEE
-

Bombina bombina;

-

Emys orbicularis;

-

Triturus dobrogicus;
Specii de pești enumerate în anexa II la Directiva

Consiliului 92/43/CEE
-

Gobio albipinnatus;

-

Gobio kessleri;

-

Rhodeus sericeus amarus;
Clase de habitate

-

Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare);

-

Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării;

-

Pajiști ameliorate;

-

Păduri caducifoliate;

-

Habitate de păduri (păduri in tranziție);
Alte caracteristici ale sitului
Zona este caracterizată de prezenţa unui mozaic de

clase de habitate ce îmbină armonios partea de uscat cu zona
umedă - partea cea mai importantă a sitului. De asemenea
zona este caracterizată de un număr important de specii de
interes conservativ de mamifere, reptile şi amfibieni, peşti dar
şi alte specii importante.
Calitate si importanță
Este

printre

puţinele

situri

desemnate

pentru
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Spermophillus citellus, Lutra lutra, Emys orbicularis şi
Triturus dobrogicus. De importanţă ridicată şi pentru speciile
de amfibieni Bombina bombina.
Vulnerabilitate
Pierderea şi distrugerea habitatului ca rezultat al activităţilor
agricole, a supracositului, a lipsei păşunatului, a dragării şi
drenării habitatului umed, al activităţilor industriale, al
dezvoltării teritoriale, al poluării prin îngrăşăminte chimice.

ROSPA0013
Calafat –
Ciuperceni Dunăre

29.024,3 ha

Pe teritoriul GAL “Calafat” se găseşte în următoarele
localităţi: Ciupercenii Noi (59%), Desa (84%), Ghidici
(36%), Piscu Vechi (67%), Poiana Mare (38%)
Caracteristici ale sitului:
Îndiguirile, drenările, irigațiile și desecările din Lunca
Dunării au determinat transformări importante în arealul
cuprins în cotul Dunării dinspre Calafat. Pădurile din această
zonă au fost defrișate, bălțile transformate în terenuri agricole
sau lacuri pentru creștere peștilor, influențând puternic în
special avifauna. Singurul loc rămas neîndiguit este cel de
la sud de Calafat, lângă Desa – Ciuperceni, unde condițiile
de mediu au rămas asemănătoare cu cele de dinaintea
transformărilor menționate mai sus. Aici se găsește
Rezervația Ornitologică Ciuperceni Desa care se întinde
pe o suprafață de 200 ha mărginită la nord de Pădurea
Poveazele, la est de Dealul Grănicerilor, iar la sud de
Pădurea Zăvoi Arcerul. Numeroasele ostroave ale Dunării
din zona amintită reprezintă un însemnat loc de cuibărit
pentru multe specii de păsări. În afara păsărilor
clocitoare, mai poposesc aici în tranzit numeroase specii
migratoare de primăvară sau toamnă, iar altele vin și
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chiar iernează în zonă.
Condițiile pedoclimatice din zona cuprinsă în curbura
largă delimitată de Dunărea care curge dinspre Calafat,
au determinat protejarea mai multor teritorii în același
spațiu. Aici se află și Balta Lată cu o suprafață de 28 ha și
Balta Neagră cu o suprafață de 1,20 ha. Vegetația
acestora este specifică ecosistemului de baltă, care
determină adaptarea și stabilirea speciilor de animale
acvatice.
Specii de păsări enumerate în anexa I a Directivei
Consiliului 79/409/CEE:
-

A229 Alcedo atthis;

-

A029 Ardea purpurea;

-

A024 Ardeola ralloides;

-

A060 Aythya nyroca;

-

A021 Botaurus stellaris;

-

A396 Branta ruficollis;

-

A133 Burhinus oedicnemus;

-

A224 Caprimulgus europaeus;

-

A196 Chlidonias hybridus;

-

A197 Chlidonias niger;

-

A031 Ciconia ciconia;

-

A082 Circus cyaneus;

-

A231 Coracias garrulus;

-

A038 Cygnus Cygnus;

-

A027 Egretta alba;

-

A098 Falco columbarius;

-

A002 Gavia arctica;

-

A001 Gavia stellata;

-

A075 Haliaeetus albicilla;
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-

A022 Ixobrychus minutus;

-

A019 Pelecanus onocrotalus;

-

A393 Phalacrocorax pygmeus;

-

A034 Platalea leucorodia;

-

A032 Plegadis falcinellus;

-

A193 Sterna hirundo;

-

A166 Tringa glareola;
Alte specii importante de floră şi faună

-

B Accipiter nisus;

-

B Acrocephalus arundinaceus;

-

B Anas penelope;

-

B Anas platyrhynchos;

-

B Botaurus stellaris;

-

B Branta ruficollis;

-

B Burhinus oedicnemus;

-

B Buteo buteo;

-

B Calidris ferruginea;

-

B Calidris minuta;

-

B Caprimulgus europaeus;

-

B Carduelis cannabina;

-

B Chlidonias hybridus;

-

B Chlidonias niger;

-

B Ciconia ciconia;

-

B Ciconia nigra;

-

B Delichon urbica;

-

B Egretta alba;

-

B Egretta garzetta;

-

B Erithacus rubecula;

-

B Falco columbarius;

-

B Falco subbuteo;
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-

B Falco tinnunculus;

-

B Fringilla coelebs;

-

B Fulica atra;

-

B Gallinago gallinago;

-

B Gallinula chloropus;

-

B Gavia arctica;

-

B Gavia stellata;

-

B Haliaeetus albicilla;

-

B Hirundo rustica;

-

B Ixobrychus minutes;

-

B Lanius collurio;

-

B Milvus migrans;

-

B Motacilla alba;

-

B Motacilla flava;

-

B Muscicapa striata;

-

B Numenius arquata;

-

B Nycticorax nycticorax;

-

B Oriolus oriolus;

-

B Plegadis falcinellus;

-

B Podiceps cristatus;

-

B Podiceps grisegena;

-

B Podiceps nigricollis;

-

B Saxicola rubetra;

-

B Saxicola torquata;

-

B Sterna hirundo;

-

B Streptopelia turtur;

-

B Sturnus vulgaris;

-

B Tachybaptus ruficollis;

-

B Tringa tetanus;

-

B Turdus merula;
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-

B Turdus philomelos;

-

B Upupa epops;

-

B Vanellus vanellus;
Acest sit găzduieste efective importante ale unor

specii de păsări protejate. Conform datelor avem
următoarele categorii:
a) număr de specii din anexa 1 a Directivei Păsari:
b) număr de alte specii migratoare, listate în anexele
Convenţiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 71
c) numar de specii periclitate la nivel global: 6
Vulnerabilitate:
Situl se află în zona inundabilă a Dunării și este
inundat atunci când debitul Dunării este foarte mare. De
asemenea, pescuitul și braconajul pot face situl vulnerabil.

Rospa0074
Maglavit

Pe teritoriul GAL “Calafat” se găseşte în următoarele

3.562,6 ha

localităţi: Calafat (5%), Maglavit (21%), Cetate (11%)
Specii de păsări enumerate în anexa I a Directivei
Consiliului 79/409/CEE
-

Alcedo atthis;

-

Anthus campestris;

-

Aythya nyroca;

-

Buteo rufinus;

-

Ciconia ciconia;

-

Circus aeruginosus;

-

Dendrocopos syriacus;

-

Egretta garzetta;

-

Falco vespertinus;

-

Himantopus himantopus;

-

Lanius collurio;
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-

Nycticorax nycticorax;

-

Philomachus pugnax;

-

Pluvialis apricaria;

-

Recurvirostra avosetta;

-

Sterna hirundo;

-

Sylvia nisoria;
Clase de habitate

-

Râuri, lacuri;

-

Mlaştini, turbării;

-

Păşuni;

-

Păduri de foioase;

-

Vii şi livezi;
Alte caracteristici ale sitului:
Situl propus ca SPA include zona inundabilă a Dunării

între localităţile Cetate şi Calafat, în care s-au format mai
multe lacuri (Lacul Fântâna Banului, Lacul Hunia, Lacul
Maglavit, Lacul Golenţi). Existenţa acestora la mică distanţă
de Dunăre, vegetaţia de apă prezentă aici crează condiţii
favorabile care au atras multe specii de păsări de apă. Situarea
pe o rută de migraţie importantă, oferta trofică variată şi
însemnată precum şi reducerea suprafeţlor ecosistemelor
acvatice naturale, fac din această zonă importante locuri de
staţionare temporară sau ocazională a speciilor de păsări
migratoare sau sedentare, dependente de mediul acvatic.
Calitate şi importanţă
Acest sit gazduieşte efective importante ale unor specii
de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele
categorii:
a) număr de specii din anexa 1 a Directivei Păsări: 35
b) număr de alte specii migratoare, listate în anexele
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Convenţiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 89
c) numar de specii periclitate la nivel global: 5
Situl este important pentru populaţiile cuibăritoare ale
speciilor urmatoare:
-

Ciconia ciconia;

-

Chlidonias hybridus;

-

Himantopus himantopus;

-

Recurvirostra avosetta;

-

Ardea purpurea;

-

Egretta garzetta;

-

Emberiza hortulana;

Situl este important in perioada de migraţie pentru speciile:
-

Ay ya nyroca;

-

Platalea leucorodia;

-

Falco vespertinus;

-

Pluvialis apricaria;

-

Larus minutus;

-

Philomachus pugnax;

-

Phalacrocorax pygmaeus;

-

Nycticorax nycticorax;

-

Sterna hirundo;

-

Tringa glareola;
Vulnerabilitate:
Activităţile antropice din interiorul şi din afara sitului,

inundarea sitului în perioadele în care debitul Dunării este
foarte mare.
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Pe suprafaţa GAL “Calafat” se găsesc de asemenea şi arii naturale protejate de
interes national, conform legii nr. 5/2000:

1. Rezervaţia naturală 2401 “Lacul Caraula”
2. Rezervaţia naturală 2384 “Poiana Bujorului din Pădurea Pleniţa”
Pe teritoriul comunei Pleniţa se găsește rezervația peisagistică Poiana Bujorului, care, așa
cum și numele îi spune, este alcătuită din bujor sălbatic de silvo – stepă Palonia peregrina,
varietatea Sylvatica, acesta întinzându-se pe o suprafaţă de 50 de ha în cadrul cantonului 23
Pleniţa. Anual, începând din 1970, frumuseţea acestei flori sălbatice este admirată cu ocazia
sărbătorii câmpenești a bujorului, organizată de primăria Pleniţa în luna mai, sărbătoare la care
participă deopotrivă comunitatea, invitaţi, turişti.

3. Rezervaţia naturală 2392 “Ciuperceni – Desa”
4. Rezervaţia naturală 2398 “Balta Lată”
5. Rezervaţia naturală 2393 “Balta Neagră”
6. Rezervaţia naturală 2388 “Pajiştea Cetate”
Din analiza datelor prezentate mai sus se poate observa ca GAL “Calafat”
îndeplineste criteriul de selecție nr. SCS 1.3. fixat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii
Rurale, în sensul că pe tritoriul acestuia se află o zonă Natura 2000.
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Turism
Turismul şi în special ramurile turismului prietenoase cu mediul (ecoturism, agroturism
etc.) sunt domenii de dezvoltare încurajate la nivel regional și național în siturile Natura 2000, ca o
oportunitate durabilă pentru oameni și natură.
Pe plan internațional, termenul de ecoturism este din ce în ce mai folosit, el desemnând o
ramură a turismului care câştigă numeroși adepți, atât în rândul operatorilor turistici inovativi cât
și al vizitatorilor care caută să își petreacă vacanțele într-un mod cât mai puțin dăunător și cât mai
benefic pentru mediu și pentru locuitorii destinațiilor vizitate.
Ecoturismul este modalitatea de a călători și cunoaște natura și tradițiile locale urmărind:
•

producerea unui impact minim asupra naturii și culturii locale;

•

conservarea activă a naturii și moștenirii culturale;

•

utilizarea serviciilor locale;

•

înțelegerea specială de către vizitator a elementelor naturii și culturii locale;

•

contactul nemijlocit al vizitatorului cu localnici și agentul de turism, în special
datorită dimensiunilor reduse ale grupurilor de vizitatori;

•

determinarea unor așteptări realiste ale clientului în special prin realizarea unui
marketing corect.

Potenţialul turistic al teritoriului GAL “Calafat” se concentrează în special pe cursul
fluviului Dunărea, reprezentative pentru turism fiind: oglinda de apă pentru croaziere, plimbări cu
şalupa sau concursuri sportive, domeniu pentru pescuit sportiv, zone de plajă, fondul forestier
adiacent cursului, pentru odihnă – recreere sau vânătoare sportivă.
Turismul şi agroturismul sunt două domenii care pot fi dezvoltate prin amenajarea unor
centre de odihnă, de agrement, de vânătoare, a unor tabere de copii, hoteluri, pensiuni.
Absenţa peisajelor naturale şi transformările antropice determină un potenţial turistic redus
care este compensat de peisaje de luncă adiacente Dunării, cu pâlcuri de pădure, dune de nisip,
ochiuri de apă care ademenesc pescarii sportivi, cramele şi podgoriile existente dar mai ales
unicitatea şi frumuseţea costumelor populare tradiţionale.
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Trasee turistice pe teritoriul GAL “Calafat”
Calafat – oraş - Câmpia Desnăţui - Lunca Dunării/Dunăre - Biserica "Sf. Nicolae" 1730,
Biserica "Adormirea Maicii Domnului" 1866, Biserica "Izvorul Tămăduirii" 1874, muzeul
de arta, graniţa-Bulgaria, port, ostroave;
\

Calafat

Dunărea

Cetate - comună - Câmpia Desnăţui - Lunca Dunării/Dunare la confluenţa cu râul Drincea
- Fântana Banului (lac) - Biserica "Sf. Gheorghe" 1842;
Ciupercenii Noi - comuna - Lunca Dunării-Câmpia Desnăţui - Măgura Dorobanţu Biserica "Sf. Gheorghe" 1852, rezervaţie ornitologică cu: egreta mică, stârcul roşu, stârcul
galben, barza neagră, corcodelul mare;
Desa - comună - Lunca Dunării/ Dunăre - Măgura Buzatu - vestigii aşezare civilă şi castru
roman din piatră sec.2 i.Hr-4 d.Hr, Biserica "Sf. Nicolae" 1860, Dune de nisip fixate de
vegetaţie;
Maglavit - comună - Câmpia Desnăţui - Lunca Dunării/Dunăre - Maglavit (lac) Mânăstirea" Izvorul Tămăduirii, Naşterea Maicii Domnului-Maglavit" (M), Biserica "Sf.
Nicolae" 1845, salcia din care cad stropi de apa-făcatoare de minuni-zonă de încărcare
spirituala - Petrache Lupu, Plantaţia de duzi a lui Al. I. Cuza, dune de nisip fixate de
vegetaţie;
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Lacul Maglavit

Biserica Mânăstirii Maglavit

Perişor - comună - Câmpia Desnăţui/râul Baldal - Biserica "Sf. Nicolae" 1862 si Biserica
din lemn "Sf. Voievozi" 1845, interes cinegetic;
Perişor sat Mărăcinele - Câmpia Desnăţui/râul Baldal - Biserica "Sf. Nicolae" 1694;
Pieleşti sat Câmpeni - Câmpia Romanaţi - Biserica "Sf. Nicolae" 1770;
Pleniţa - comună - Câmpia Desnaţui - Piemontul Balaciţei - muzeu, vestigii tumul din
neolitic, Biserica "Sf. Nicolae" 1850, rezervaţie forestieră;
Poiana Mare - comună - Câmpia Desnaţui - Biserica "Sfinţii Voievozi" 1849, "Pădurea
Ciurumela" rezervaţie forestieră;
Vârtop - comună - Câmpia Desnaţui - Piemontul Bălăciţei / râul Vârtop - Vârtop (lac) vestigii prima Epocă a Fierului cu inventar 1200-450/300 i.Hr, Biserica dublu hram "Sf.
Imp. Constantin şi Elena şi Sf. Nicolae" 1805;
Salcia - comună - Câmpia Blahniţei - Lunca Dunării / Dunăre la confluenţa cu râul
Drincea – iulie/ Sărbătoarea grâului-festival folcloric.

I.1.5 Patrimoniu arhitectural şi cultural

O strategie a patrimoniului arhitectural și cultural ar trebui să includă o cât mai generoasă
definire a dimensiunii culturii şi patrimoniului, astfel încât toţi cei interesaţi, precum şi
organismele active din domeniul cultural sau patrimonial, publice sau private, să-și poată regăsi
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domeniul propriu de activitate şi modalitatea de a şi-l păstra sau îmbunătăţi. O astfel de strategie
trebuie să contribuie la generarea de performanţe crescute în cadrul operaţional al managementului
patrimoniului cultural precum şi la creşterea calităţii sectorului patrimonial prin investiţii durabile
în conservare, training şi management al siturilor.
Cultura este un factor fundamental al vieţii sociale pentru că:
dezvoltă potenţialul intelectual la nivel naţional şi capitalul uman în special;
creează, prin afirmarea diversităţii culturale, o societate deschisă şi
conştientă de valoarea celuilalt;
este mediu al integrării sociale;
este esenţă a identităţii naţionale;
este fundamentală pentru cooperarea şi comunicarea interumană;
este mediu al transformării sociale (mentalitate);
reduce disparităţile economice între diferite categorii sociale;
este o dimensiune a civilizării şi civilizaţiei.
Ca factor al dezvoltării economice, cultura determină:
creşterea calităţii vieţii şi atragerea de investiţii;
dezvoltarea activităţilor turistice;
crearea unor noi pieţe de muncă;
crearea unor industrii culturale;
dezvoltarea economică prin relaţia sa cu capitalul social;
definirea funcţiilor economice ale unei regiuni;
favorizarea migraţiei capitalului uman spre diferite regiuni.
Aderarea României la Uniunea Europeană aduce cu sine şi o responsabilizare deosebită a
factorilor decizionali la nivel naţional în ceea ce priveşte patrimoniul cultural, parte integrantă a
patrimoniului cultural european. În acest context se poate vorbi de o dimensiune mai vastă a
patrimoniului cultural implicând, dincolo de prezervarea acestuia, politici speciale de promovare şi
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receptare, de creaţie şi afirmaţie culturală. Astfel, în noul context geo-politic, politicile şi
strategiile naţionale sunt în strânsă legătură cu politicile formulate la nivel european, ele nefiind
izolate de politicile economice sau sociale.
Deşi lipsit de o tradiţie în spaţiul nostru naţional, rolul important jucat de ONG-urile
implicate în sfera patrimoniului cultural sau instituţiile de profil locale nu trebuie neglijat.
În acest context GAL “Calafat” doreşte a avea un rol important şi în atragerea şi apoi
creşterea rolului oferit unor astfel de stakeholderi. Astfel, se va acorda o deosebită importanţă
grijii şi conservării resurselor culturale, incluzând lăcașele de cult, conacele, siturile şi peisajele şi
va atrage atenţia asupra importanţei folosirii resurselor culturale într-un mod durabil şi echilibrat
vizând moştenirea patrimonială destinată generaţiilor de mâine.
Participarea activă a tuturor actorilor implicaţi, de la nivel public sau privat, va căuta să
asigure implementarea măsurilor destinate conservării și valorificării patrimoniului cultural si
arhitectural.
Evaluarea stării de conservare, protejare, punere în valoare a patrimoniului cultural al zonei
GAL “Calafat” a identificat mari disfuncţii şi vulnerabilităţi în domeniul patrimoniului. Cauzele
care generează disfuncţii şi vulnerabilităţi, pe categorii, în domeniul patrimoniului sunt
urmatoarele:
•

neştiinţa şi nepăsarea autorităţilor, absenţa voinţei politice, proasta gestionare a
patrimoniului de către autorităţi;

•

lipsa de educaţie, nerespectarea legislaţiei;

•

imprecizia inventarului şi evidenţei patrimoniului arhitectural;

•

intervenţii neavizate;

•

lipsa fondurilor pentru sprijinirea proprietarilor;

•

lipsa personalului de control din instituţiile publice şi lipsa specialiştilor.

De aceea, abordarea diagnosticului GAL “Calafat” pornește de la ideea că patrimoniul
este un factor important pentru păstrarea identităţii valorilor culturale şi patrimoniale, de
dezvoltare durabilă, coeziune şi incluziune socială, cu atât mai mult cu cât România a devenit stat
membru al Uniunii Europene.
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Păstrarea nealterată a patrimoniului cultural și arhitectural și valorificarea acestuia se poate
realiza numai dacă între investiţiile guvernamentale, pe de o parte şi contribuţiile semnificative ale
consiliilor locale, entităţi religioase, organizaţiilor de voluntariat şi ale sectorului privat, pe de altă
parte, va dezvolta o simbioză benefică patrimoniului cultural românesc. De aceea, scopul oricărei
politici referitoare la patrimoniul cultural și arhitectural trebuie să fie orientat către accesul
nemijlocit al oamenilor la viaţa culturală, respectiv, la valorile patrimoniale regionale.
Activităţile şi acţiunile propuse de GAL “Calafat” sunt în beneficiul patrimoniului
cultural şi arhitectural și constituie factor de sensibilizare a publicului şi de educaţie culturală a
tineretului.
Şansa obţinerii acestui deziderat nu este alta decât promovarea unui program conjugat de
percepere a valorilor patrimoniului cultural și arhitectural, care să adreseze publicului valori ale
patrimoniului cultural naţional, atât din categoria valorilor culturale ale monumentelor istorice, cât
şi din cea a patrimoniului cultural mobil sau a patrimoniului cultural imaterial, de care nu pot fi
separate.
Astfel, se pot genera efecte economice şi sociale pe termen scurt, dar mai ales pe termen
lung prin educarea şi formarea cultului pentru valorile culturale reale ale patrimoniului cultural și
arhitectural.
Prezentăm mai jos o listă a monumentelor din cadrul GAL “Calafat”:
Nr.

Cod LMI

Denumire

Localitate

Adresa

Datare

DJ-II-m-B-08212

Biserica "Sf.

Calafat

Curtea Spitalului

1856

crt
1

Mucenic Gheorghe”

Municipal Calafat

2

DJ-II-m-B-08213

Palatul Marincu

Calafat

Str. 22 Decembrie 6

1904-1907

3

DJ-II-m-B-08214

Biserica "Izvorul

Calafat

Str. Stere Constantin 41

sf. sec. XIX

Calafat

Str. Traian 25 cartier

sec. XIX

Tămăduirii”
4

DJ-II-m-B-08215

Biserica "Sf.
Nicolae”

5

DJ-II-m-B-08216

Biserica "Adormirea

Basarab
Calafat

Str. Vladimirescu Tudor

1869
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Maicii Domnului”

50

6

DJ-III-m-B-08426

Obeliscul "Cobuz”

Calafat

În Parcul Poporului

7

DJ-III-m-B-08427

Monumentul

Calafat

În parcul oraşului

1918

Calafat

În parcul oraşului

1918

Războiului din 1877
8

DJ-III-m-B-08428

Obeliscul "Bateria
Mircea”

9

DJ-II-m-B-08218

Biserica “Sf Nicolae”

Caraula

ante 1845,ref.
18811892

10

DJ-II-m-B-08238

Biserica "Sf.

Cetate

1814-1841

Împăraţi”
11

DJ-II-m-B-08239

Biserica "Sf.

Cetate

Nicolae”
12

DJ-III-m-B-08429

Obeliscul "Bateria

DJ-I-s-A-07889

Castrul roman de la

Ciuperceni

DJ-II-m-B-08256

Biserica "Sf.

La Jdegla - pe malul
Dunării

Desa

Desa
14

1860

Banului

Perseverenţa”
13

fostul sat înglobat Fîntîna
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La nivelul orașului Calafat există următoarele monumente înscrise în lista oficiului național
pentru cultul eroilor:
1. Monumentul „Independenţa” („Bateria Carol”) - Calafat;
- amplasat pe malul Dunării, în Parcul Poporului - 1886
2. Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial - Municipiul Calafat, satul Ciupercenii
Vechi ;
- se află poziționat în centrul satului - 1921
3. Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial - Municipiul Calafat, satul Basarabi;
- este amplasat în Parcul Tineretului – 1937
4. Monumentul Eroilor Calafeteni;
- situat în centrul municipiului - 1924
5. Monumentul “Tudor Vladimirescu”;
- situat în centrul municipiului - 1959
6. Monumentul Fetitei-Erou Marita;
- amplasat în Parcul Debarcader – 2001
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Alte elemente locale de interes cultural:

1. Palatul Marincu

Principalul obiectiv pentru cei care vizitează prima dată oraşul Calafat este Muzeul de
Artă Marincu. În cele 48 de încăperi, vizitatorii pot vedea expuse lucrări valoroase, precum picturi
executate de Grigorescu şi Paladi.
De curând, la Muzeul Marincu din Calafat a fost organizat „Centrul cultural Bulgar“ (şi
la Vidin exista o locaţie care se numeşte „Centrul cultural Român“), prin colaborarea dintre artiştii
români şi bulgari. Destinaţia acestui centru este de a apropia cele două culturi, realizând totodată şi
o colaborare între artişti de pe cele două maluri ale Dunării.

2.

Biserica Izvorul Tămăduirii Calafat
Biserica "Izvorului Tămăduirii" este cunoscută şi ca Biserica

Grecească, pentru faptul că a fost construită de către greci.
Mormântul din curtea bisericii şi pisania de la intrarea în lăcaş
menţionează că aceasta a fost ctitorită de Hagi Panait Theodoru,
"fondatorele comunităţii, bisericii şi şcolii elene din Calafat”.
Construcţia bisericii a început în anul 1864 şi s-a terminat în
1874, fiind ridicată pe terenul donat de ctitorul ei, Hagi Panait
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Theodoru, teren amplasat în cel mai înalt loc din Calafat, la peste 70m deasupra nivelului Dunării.

3. Biserica Sf. Nicolae Calafat
Biserica Sfântul Nicolae a fost construită în
anii 1730-1740, fiind denumită la vremea respectivă
“Mahalaua din deal”. Biserica a fost ridicată deasupra
pământului în 1853, când s-a şi acoperit cu olană. În
perioada războiului Crimeii, lucrările de reconstrucţie
au fost întrerupte. Reluate apoi, ele s-au terminat în
anul 1856.

4. Tezaurul de aur de la Desa
În luna iunie a anului 2011, a avut loc o descoperire spectaculoasă pe șantierul
arheologic de la Desa și anume un valoros tezaur monetar. Este vorba despre 75 de monede din aur
de 24 K, datate la sfârșitul secolului al XIX-lea și foarte bine conservate. Monedele cântăresc
aproape jumătate de kilogram și sunt evaluate la aproximativ 150.000 de euro. Este o premieră
pentru Oltenia, fiind primul tezaur monetar de aur integral, găsit aici. Tot aici a fost descoperită o
bogată colecție de arme celtice.

5. Mânăstirea Maglavit este un loc legat de numele lui Petrache Lupu. Construcția bisericii
începe in 1936, din inițiativa unor credincioși, pe locul și în amintirea "minunii" cu Petrache Lupu.
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Mânăstirea Maglavit este desființată de comuniști și reînființată, cu hramul Izvorul Tămăduirii, în
1990, an în care se continuă lucrările neterminate înainte de război. Astăzi biserica este terminata,
aici fiind înmormântat Petrache Lupu.

Tradiții și obiceiuri
Locuitorii zonei GAL “Calafat” păstrează și transmit
obiceiurile, ritualurile și datinile strămoșești legate de sărbatorile
religioase, sărbatori agricole și pescărești sau evenimente
importante din viata lor (nașteri, nunți, botezuri, înmormântari).

Costumul național românesc specific zonei de sud-vest a
Olteniei, bogat ornamentat și viu colorat, este purtat mai cu seama în ocazii deosebite. Costumul
femeilor este format din ie, marama de borangic şi fota, iar costumul bărbătesc este format din
căciula înaltă din piele de miel, ie şi cojocel, iţari şi opinci.

Obiceiuri zonale :
Ropotinul ţestelor
Ţestul este un cuptor mobil, cu un diametru de circa 50 de cm şi o înãltime de 35 de cm.
Partea interioarã, de deasupra vetrei, este scobitã şi are 15 cm. Aici se pune aluatul, care se coace
uniform. În a treia zi de marți dupã Paști este «Ropotinul ţestelor», ziua când femeile
confecţioneazã aceste cuptoare mobile. Este o sărbătoare a femeilor, o sărbătoare cu caracter
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inițiatic, tradiția spunând că, în aceastã zi, femeia avea voie să-și bată bărbatul, dar l-a bătut atât de
tare, încât Dumnezeu i-a luat acest drept.
Obiceiurile de nunți, botezuri, înmormântări se practică cu ocazia acestor evenimente și
sunt încărcate de o simbolistică străveche. Astfel la nuntă se practică: învelitul bradului cu flori,
mere, basma, toate astea simbolizând trăinicia relației, belșugul și capacitatea mirelui de a fi un
falnic cap de familie, învelitul miresei, înainte de cununia religioasă, semnifică puritatea acesteia
și sacrificiul viitor pentru familia și copiii săi, hora miresei prin care se marcheaza trecerea miresei
din familia părinților săi în familia mirelui, dansul soacrelor defilând prin tot satul, trecutul
acestora prin foc, acestea semnificând adaptarea viitorilor cuscrii la gradul de alianță astfel
dobândite etc.
Horele de Paște sunt evenimente culturale care se petrec în fiecare an cu ocazia sărbătorilor
pascale, prin care locuitorii își exprimă bucuria reînvierii divinității, a naturii si a vieții în general.
„Paparudele” este denumirea unui dans arhaic desfășurat după un anumit ritual, în anii
secetoși, cu convingerea că astfel se vor atrage norii și se va declanşa ploaia salvatoare. Dansatorii
își murdăresc fața, se îmbracă cât mai urat și zdrențăros urmărind astfel alungarea arșiței.
1 februarie- Trifonul Viilor- constă într-o slujbă pentru ca viile să dea rod.
9 martie- ziua celor 40 de mucenici
Colindul - este una dintre cele mai cunoscute datini de iarnă, grupuri de colindatori, dupa
miezul nopții de 24 spre 25 decembrie, umblă din casă în casă urând sănătate, fericire și noroc.
Sorcova - grupuri de copii merg în noaptea de Anul Nou la colindat în casele gospodarilor
din localitate pentru a le face urări.
Joimarica - în ziua de joi din Săptămâna Patimilor Domnului Iisus, copiii merg la rudele
apropiate pentru a cânta joimarica primind ouă pe care le încondeiază în vinerea mare.
Proorul – Sf. Gheorghe - în noaptea de 22/23 aprilie, grupuri de tineri, în care trase de boi
sau cai, pleacă spre pârâul Baboia pentru a lua crengi de salcie, apoi opresc la porțile gospodarilor
lăsând ramurile.
Păzitul Fântânilor şi Iordănitul - făcând parte din categoria obiceiurilor de peste an, cu dată
fixă, Păzitul Fântânilor și Iordănitul se practicau și se mai practică în satele din sudul Doljului, în
noaptea de Bobotează spre Sfântul Ioan (6-7 ianuarie).
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În seara zilei de Bobotează flăcăii de pe uliță împodobeau cele două fântâni cu frunze,
pănuși de porumb sau stuf. Aduceau paie, stuf, lemne pentru foc, dar și frigări pentru petrecerea
din timpul nopţii.
Încuratul Cailor - Un alt obicei are loc în prima sâmbătă după lăsatul Secului este
"Încuratul Cailor". Gospodarii satului se adună într-un loc anume la marginea satului, unde sunt
prezentați caii cei mai frumoși, având loc o întrecere de călărie. Acest obicei marchează începutul
la lucrările câmpului de către săteni.
Alte sărbători si tradiţii specifice locale:
Festivalul Internațional de Folclor „Dunărind cu Dunărea” a devenit un simbol al
păstrării tradiţiilor portului, dansului şi cântecului popular specifice acestor meleaguri;
Ziua Marinei, 15 august - Primăria pregăteşte in fiecare an, un amplu program de
manifestări cu ocazia Zilei Marinei Române. Aceste activități au loc în Port în prezența
întregii comunități;
Tabăra Folk Calafat în august. Festivalul debutează în sunet de chitară acustică, lăsând
să treacă spre şi dinspre noi bucuria muzicii folk îmbrăcată în poezie, radiind de energii
pozitive, învăluind realul cu binefăcătoare mantii de speranţă şi vis;
Zilele municipiului Calafat - Acest eveniment de sărbătoare se desfășoară pe o
perioada de mai multe zile în care locuitorii dar și turiştii se vor bucura de concerte și
voie bună;
Festivalul „Cununa Rozelor” - Un festival tradiţional pâna la începutul anilor 90 la
Calafat a renăscut prin efortul primăriei si al consiliului local. Festivalul „Cununa
Rozelor” a avut ediţia pilot în luna august 2011 urmând ca de anul viitor acesta să aibă
loc odată cu Zilele Oraşului. Festivalul a avut in principal concurenţi de muzică uşoară
urmând ca în următorii ani să se adreseze și muzicii populare.
Pelerinaj la Mânăstirea Maglavit în septembrie. Istoria credinţei creştine din Maglavit a
fost marcată de un eveniment unic. Un tânăr cioban, pe nume Petrache Lupu, în anul
1935, are revelaţii cu însuşi Dumnezeu-Tatăl la locul numit La Buturugi. În mai multe
zile de vineri i se arată Moşul, transmiţându-i porunci către lume pentru îndreptarea
spre Biserică, spre dreapta credinţă. Vestea se răspândeşte cu iuţeala fulgerului, spre
locul arătărilor îndreptându-şi zilnic paşii mii de oameni.
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I.2. Economia locală

Judeţul Dolj se remarcă prin diversitatea ramurilor economice specifice economiei
naţionale, predominantă fiind industria, urmată de agricultură, comerţ şi servicii.
GAL “Calafat”, fiind situat în zona de câmpie, are un teritoriu care este deosebit de
favorabil practicării agriculturii, cu cele două ramuri ale sale: cultivarea pamântului și creșterea
animalelor.

I.2.1 Repartizarea populaţiei active
În ceea ce privește repartizarea populației active la nivelul GAL “Calafat”, în ultimii 5
ani, situația se prezintă după cum urmează:
Total
populaţia
activă

Sector
agricol

6707

414

Sector
industrial şi
de
artizanat
2279

100,00%

6,17%

7205

Sector de
comerţ

Sector
privind
serviciile

310

3704

33,98%

4,62%

55,23%

425

2672

475

3633

100,00%

5,90%

37,09%

6,59%

50,42%

7083

615

2652

470

3346

100,00%

8,68%

37,44%

6,64%

47,24%

6488

609

2083

451

3345

100,00%

9,39%

32,11%

6,95%

51,56%

Total 2010

5955

492

1894

428

3141

%

100%

8,26%

31,81%

7,19%

52,75%

Total 2006
%
Total 2007
%
Total 2008
%
Total 2009
%

â

72

Plan de Dezvoltare Locală: Potential GAL “Calafat”

Medie GAL
2006 - 2010

6.687

511

%

100%

7,64%

2.316

426,8

3.433,8

34,63%
6,38%
51,35%
Sursa: Institutul Judeţean de Statistică Dolj/Mehediţi

În urma analizei datelor prezentate în tabelul de mai sus se poate observa ca numarul
populaţiei ocupate în sectorul privind serviciile (transport şi depozitare, hoteluri şi restaurante,
intermedieri financiare şi asigurări, activităţi profesionale ştiintifice şi tehnice, adminstraţie
publică şi apărare, asigurări sociale din sistemul public, învătamânt, sănătate şi asistenţă socială )
acoperă o pondere mare a populaţiei ocupate din aria teritorială a GAL “Calafat” – peste 50%,
urmat de sectorul industrial. Numărul de salariaţi din sectoarele de agricultură şi comert au
ponderi apropiate. 6 – 8 %.
Analizând evoluţia fiecărui sector în parte în ultimii 5 ani, situaţia se prezintă astfel:
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Sectorul agricol

În perioada 2006 – 2010, numărul
de salariaţi din sectorul agricol a
crescut. Comparând anul 2006 cu
anul 2010, această creştere nu este
însă

semnificativă,

luând

în

considerare numărul de salariati
atins în anii 2008, respectiv 2009.

Numărul destul de mic de persoane ocupate în agricultură, în condiţiile în care teritoriul
este preponderent agricol, demonstraza faptul că agricultura se practică în mod individual, fiecare
familie lucrand pământul propriu. Practic fiecare este „angajatul” propriu al familiei sale.
Sectorul industrial şi de artizanat

În perioada 2006 – 2010, numărul de
salariaţi din sectorul industrial şi de
artizanat a scăzut cu 20,33% (2010
vs. 2006). Valoarea maximă a fost
atinsă în anul 2007, după care în
2008 a scăzut foarte puţin. Scăderi
majore au fost la nivelul anilor 2009,
respectiv 2010.
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Sectorul industrial şi de artizanat cuprinde populaţia ocupată în industria extractivă,
industria prelucrătoare producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer
condiţionat distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare şi
construcţii şi

însumează un procent de 9 % din totalul populaţiei ocupate în cadrul GAL

“Calafat”.

Sectorul de comerţ

In perioada 2006 – 2010, numărul de
salariati din sectorul de comerţ a
crescut semnificativ. Cea mai mare
valoare a fost atinsă la nivelul anului
2007.

Sectorul privind serviciile

În perioada 2006 – 2010, numărul
de salariaţi din sectorul de servicii
a scăzut în mod constant. Cu toate
acestea, în prezent ocupă ponderea
cea mai mare.
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I.2.2 Agricultură

Pe plan naţional, agricultura reprezintă una dintre cele mai importante ramuri ale
economiei româneşti. Contribuţia agriculturii, silviculturii și pisciculturii în formarea Produsului
Intern Brut se situa în urmă cu 2-3 ani în jurul valorii de 6% din PIB, iar în statele membre ale UE
la aproximativ 1,7%. În anul 2010, însă, această pondere aproape s-a înujătățit, ajungând la 3,23%.
Ponderea agriculturii, silviculturii şi pisciculturii in PIB-ul național se prezintă conform
tabelului de mai jos:
Produsul intern
brut
TOTAL
Agricultură,
silvicultură şi
piscicultură
% din PIB

2007
416.006,8

2008
514.654

2009
491273,7

2010
211.414,8

23.992,2

34.448,2

30.768

6.911,7

5,8%

6,7%

6,3%

3,3%

Sursa: Institutul National de Statistica -

Din suprafața totală a teritoriul României, suprafaţa agricolă a ţării este de 14,7 mil. ha
(61,7 %), din care 9,4 mil. ha reprezintă teren arabil. România se găseste pe locul 7 din Europa ca
suprafaţă agricolă (dupa Franta Spania, Germania, Polonia Marea Britanie şi Italia) şi pe locul 5 ca
suprafaţă arabilă (după Franţa, Spania, Germania şi Polonia).
Repartiţia fondului funciar după modul de folosinţă denotă faptul că terenul arabil ocupă
cca. 64% din suprafaţa agricolă, o treime din suprafaţă, 4,8 mil ha, este ocupată cu păşuni şi
fâneţe, iar viile şi livezile reprezintă cca 3%.
După 1990 suprafeţele agricole au fost fărâmiţate și micii proprietari de terenuri au
practicat individual o agricultură de subzistenţă, suportând cu greu costurile lucrărilor agricole.
Sistemul de irigaţii care acoperea 9% din suprafaţa agricolă a județului în 1989, aproape a dispărut
din cauza lipsei de educaţie a agricultorilor, care au distrus sistemul de conducte, dar şi din motive
financiare.
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La nivelul județului Dolj, agricultura constituie o ramură de bază a economiei, relieful de
câmpie, calitatea deosebită a stratului fertil și condiţiile climatice favorabile determinând un profil
agricol diversificat care include cereale (grâu, porumb, secară, orz, orzoaică), plante uleioase,
sfeclă de zahăr, catofi, legume și creșterea animalelor (bovine, cai, oi) și apicultura.
Judeţul Dolj, asemănător cu judeţele din Partea de Sud a Regiunii Sud-Muntenia
(Mehedinți, Călăraşi şi Ialomiţa), localizat în Câmpia Română, este mai puţin dezvoltat,
agricultura fiind sectorul dominant în economia judeţului. Slaba dezvoltare din această zonă se
datorează în principal faptului că întreaga zonă a suferit în timp consecinţele unei dezvoltări
industriale artificiale. Prin urmare, începând cu anul 1990, aceasta a fost afectată de procesul de
tranziţie la economia de piaţă, prin închiderea sau restrângerea activităţii întreprinderilor de stat.
La nivelul anului 2004, valoarea adăugată brută (VAB) a agriculturii (indicator calculat
împreună cu secţiunea de silvicultură şi vânătoare) la produsul intern brut (PIB) pentru judeţul
Dolj înregistra o creştere aproape dublă faţă de ultimii 3 ani, fiind categoria de resurse cu cea mai
mare VAB la produsul intern brut în aceşti ani 2001-2004. Calculat împreună cu pescuitul şi
piscicultura, aceste valori indică o contribuţie de cca. 36% a agriculturii la PIB judeţean.
Spre deosebire de tendinţa naţională, de scădere a ponderii agriculturii în PIB (datorată în
mare parte şi dezvoltării celorlalte ramuri ale economiei naţionale, în primul rând a serviciilor, a
industriei şi a construcţiilor), în anul 2006, s-a înregistrat o creştere a producţiei ponderii
agriculturii la nivelul judeţului Dolj.
Această evoluţie este cauzată de faptul că ponderea serviciilor, deşi a înregistrat o creştere
în ultimii ani, nu este cu mult mai ridicată decât valoarea serviciilor, 38,6%, iar industria are încă o
pondere redusă, de 13,2%. Contrar percepţiei generale, datele oficiale arată că în judeţul Dolj
agricultura încă produce dar este, la bază, o agricultură de subzistenţă.
Agricultura judeţului Dolj a avut o pondere insemnată la nivelul ţării, la nivelul anului
2009, suprafața agricolă arabilă totală a fost de 259.082 hectare, scăzând ca urmare a mutaţiilor
petrecute după adoptarea legilor funciare, precum și datorită degradării unor suprafeţe însemnate
de terenuri agricole.
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Teritoriul acoperit de Grupul de Acțiune Locală “Calafat” este preponderent teren
arabil, dar cuprinde și suprafețe de alte categorii de folosință: păduri, păsuni, vii, ape. Principalele
ocupații ale locuitorilor, legate de agricultură, sunt favorizate în principal de aşezarea teritoriului
în zona de câmpie şi de faptul ca mare parte din suprafaţa agricola totală o constituie terenul
arabil. Terenul este lucrat atât individual cât şi în asociaţii agricole. De asemenea, teritoriul
dispune de o oferta naturala deosebit de favorabila pentru dezvoltarea zootehniei – suprafaţa de
păşune existenta, cu un profil complex, dominat de creşterea bovinelor, ovinelor şi porcinelor.
Condițiile geografice și climaterice deosebit de favorabile ale zonei au determinat
locuitorii să practice o serie de activități predominant agricole cum ar fi: cultivarea plantelor și
creșterea animalelor. Localitățile componente ale GAL “Calafat” sunt situate în zona de câmpie,
ceea ce favorizează prezența culturilor: grâu, porumb, plante tehnice.
Productivitatea zonei este însă dependentă de mai mulți factori: regimul precipitațiilor,
tratamentul aplicat culturilor, distribuția terenurilor, necesarul de lucru. Dintre acestea cel mai
important este regimul precipitațiilor, în anii ploioși producțiile fiind bogate, iar în anii secetoși
mai reduse. Astfel, se poate spune că producția agricolă a fost oscilantă, valorile fiind în strânsă
corelare cu regimul precipitațiilor. În ceea ce privește necesarul de lucru, parcul de tractoare și
mașini agricole este, în general, uzat fizic și moral, insuficient numeric pentru practicarea unei
agriculturi performante.
Sectorul zootehnic reprezintă a doua ramură ca importanță în agricultura regiunii, creșterea
animalelor reprezentând o ocupație de bază a populației din localitățile componente ale GAL
“Calafat”. Locuitorii sunt crescători de bovine, porcine, ovine, păsări, dar și familii de albine.
În prezent, creșterea animalelor se face în sistem gospodăresc pentru consum propriu, cât
și ca sursa minora generatoare de venit. Dar, pentru a se ajunge la un standard european de
dezvoltare, la nivelul localităților ce reprezintă GAL “Calafat”, se pot înființa ferme și complexe
zootehnice sau puncte de colectare și prelucrare a produselor animaliere.
În ceea ce privește fondul funciar la nivelul GAL “Calafat” situaţia este următoarea:
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Categoria
suprafeţei
agricole

Calafat

Caraula

Cetate

Ciupercenii
Noi

Desa

Galicea
Mare

Ghidici

Giubega

13761

3594

8680

10953

7669

5887

4362

5261

8864

3279

7078

6815

4303

5472

2840

4973

6692

2992

6114

4914

3044

5125

2371

4888

40

0

85

0

171

0

0

0

1160

83

464

1710

758

118

349

609

204

409

191

300

228

100

85

363

0

6

0

30

1

20

0

1993

3

212

2101

1784

3

1026

0

1993

3

202,4
7

1991,12

1784

3

1003

0

812

162

353

366

199

303

89

218

331

71

162

149

123

82

79

70

1617

70

806

1457

730

12

305

0

144

9

69

65

530

15

23

0

Pleniţa

Poiana
Mare

Salcia

Seaca
de
Câmp

Unirea

Vârtop

5855

8866

16394

6314

3685

4796

3279

3557

2579

7566

11007

4412

3293

4455

2879

3345

1792

7035

8479

3865

2807

4265

2652

HA

%

Total fond
funciar

153582

100%

Suprafata
agricola
totala

115995

75,53%

100235

86,41%

656

0,57%

10069

8,68%

Vii şi
pepiniere
viticole

4454

3,84%

Livez şi
pepiniere
pomicole

581

0,50%

19460

12,67%

9832,64

50,53%

5702

3,71%

Drumuri
şi căi
ferate

2588

1,69%

Ape şi
balti

8339

5,43%

Alte
suprafeţe

1498

0,98%

Izvoare

Maglavit

Moţăţei

Orodel

Perişor

Piscu
Vechi

5116

10158

12909

9095

6948

4061

7851

12077

8634

3816

7058

11804

7177

25

0

0

82

563

138

230

d.c. Arabil
Faneţe
Păşuni

Paduri şi
alte
terenuri
cu
vegetaţie
forestieră
d.c.
păduri
Construcţii

273

125

0

0

0

6

0

189

0

15

1052

107

731

237

1936

412

245

0

62

150

100

56

294

560

135

52

190

150
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0

0

0
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5

0

0
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0

0

0

0
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1328

9
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3063

2220

847

3658

380

0

0

210

594

1328

9

29

3063

2143,3

847

3658

380

0

0

120

303

444

538

150

135

197

254

570

139

164

206

100

104

156

180

175

102

77

178

227

70

98

91

63

19

318

101

96

21

669

2

747

1217

93

38

21

35

61

4

11

70

113

19

185

96

37

6

6

După cum o arată tabelul de mai sus, în cadrul teritoriul GAL “Calafat”, suprafaţa cea
mai întinsă este ocupată de terenurile agricole (75,53%). O pondere semnificativă o au terenurile
acoperite cu păduri şi alte vegetaţii forestiere – 12,67%. În cadrul GAL “Calafat” se găsesc de
asemenea suprafeţe întinse cu ape şi bălţi, acestea reprezentând 5,43% din aria totală a teritoriului.
Din punct de vedere al terenurilor agricole, acestea sunt preponderent arabile. (86,41%).

Principalele probleme ale sectorului agricol la nivelul GAL “Calafat” sunt:
•

Lipsa capitalurilor împiedică implementarea de tehnologii moderne;

•

Mecanizarea existentă acoperă necesarul de lucrări, dar este depăşită moral;

•

Agricultura ocupă mare parte din populaţia activă;
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•

Veniturile din agricultură sunt reduse şi fluctuante în funcţie de condiţiile climatice
şi de preţul pieţei;

•

Creşterea animalelor este axată pe rase autohtone de productivitate redusă;

•

Dependenţa producţiei de condiţiile climatice în lipsa unui sistem de irigaţii;

•

Nu există suprafeţe agricole pe care să se practice agricultura intensivă sau cea
ecologică;

•

Încep să apară complexe de creştere a animalelor de mare capacitate;

•

Produsele agricole sunt în general comercializate într-o formă neorganizată, “direct
din gospodărie”;

•

Nu există unităţi de procesare a produselor agricole la nivel local.

Caracteristica zonei este producţia vegetală, orientată spre cultura cerealelor, plantelor
uleioase, plantelor de nutreţ şi legumelor.
Astfel, în cadrul GAL “Calafat”, economia are ca trăsătură predominantă procentul foarte
mare al fermelor de subzistenţă, care produc în principal pentru autoconsum, comercializând pe
piaţă doar întâmplător produsele obţinute. În plus, fermele de subzistenţă au acces dificil la alte
surse de venituri şi, de aceea, bunăstarea unei părţi semnificative a populaţiei rurale depinde
considerabil de nivelul de profitabilitate al fermelor.
Numărul mare al exploataţiilor de subzistenţă sau semisubzistenţă constituie principala
problemă existentă la nivelul sectorului agricol din cadrul GAL “Calafat”. Pentru stimularea
transformării gospodăriilor ţărăneşti în ferme agricole familiale cu caracter comercial, trebuie
luate măsuri pentru susţinerea investiţiilor în mediul rural, pentru creditarea agriculturii.
Cu toate că există condiţii naturale deosebite, în prezent nu se poate spune că există o
productivitate agricola competitivă şi eficientă, acest aspect fiind determinat atât de dotarile
tehnice necorespunzătoare cât şi de modul de exploatare practicat. Teritoriul deţine şi în domeniul
zootehnic un real potenţial, dar care ca şi celelalte sectoare nu este suficient exploatat.
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În concluzie, potenţialul agricol ridicat al GAL “Calafat” este favorabil practicarii
agriculturii, în special cereale, plante oleaginoase şi legume, precum şi creşterii animalelor,
în special a speciilor autohtone.
Având în vedere faptul că agricultura este practicată ţn cadrul GAL “Calafat” în
mod individual şi fracţionar, motiv pentru care se impune crearea unor forme asociative
atât în cazul cultivării terenurilor agriocole, cât şi în materie de valorificare şi
comercializare a produselor obţinute.

I.2.3 Industrie – IMM – Micro-întreprinderi

Evaluarea numărului de întreprinderi din zona GAL “Calafat”.

Calafat
Caraula
Cetate
Desa
Ciupercenii
Noi
Galicea Mare
Giubega
Ghidici
Izvoare
Maglavit
Moţăţei
Orodel
Perişor
Piscu Vechi
Pleniţa
Poiana Mare
Seaca de
Câmp

Total
MicroÎntreprinderi
întreprinderi întreprinderi
cu 10 - 49
cu 1-9
salariaţi
salariaţi
226
204
18
9
9
0
30
29
1
29
28
1
43
41
2
17
15
14
4
32
31
17
13
17
31
67
7

15
14
13
4
31
30
17
12
17
27
62
7

2
1
1
0
1
1
0
0
0
4
5
0

Întreprinderi
cu 50 - 249
salariaţi

Întreprinderi
cu peste 250
salariaţi

3
0
0
0
0

1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Unirea
Vârtop
Salcia
Total
%

17
6
6
631
100%

16
6
6
588
93,19%

1
0
0
38
6,02%

0
0
0
4
0,63%

0
0
0
1
0,16%

După cum se poate observa din tabelul de mai sus, pe aria teritorială a GAL “Calafat” se
regăsește un număr total de 631 întreprinderi, dintre care 588 de întreprinderi au între 1 și 9
salariaţi (aproximatix 93,19% din total), 38 întreprinderi au între 10 și 49 de salariați (6,02% din
total), 4 întreprinderi au între 50 și 250 de salariați (0,63% din total). Doar o întreprinderi are peste
250 de salariați.
Aşadar, în zona grupului de acţiune locală “Calafat”, ponderea cea mai mare o au
microintreprinderilor, urmată de întreprinderi mici şi mijlocii. În ceea ce priveşte
întreprinderile mari, pe teritoriul GAL “Calafat” există una singură.
Prezentăm mai jos ponderea microintreprinderilor în cadrul localiţătilor componente a
GAL “Calafat”:

Micro-întreprinderi cu
1-9 salariaţi

Calafat

204

Caraula

9

Cetate

29

Desa

28

Ciupercenii Noi

41

Galicea Mare

15

Giubega

14

Ghidici

13

%

34,69%
1,53%
4,93%
4,76%
6,97%
2,55%
2,38%
2,21%
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Izvoare

4

Maglavit

31

Moţăţei

30

Orodel

17

Perişor

12

Piscu Vechi

17

Pleniţa

27

Poiana Mare

62

Seaca de Câmp

7

Unirea

16

Vârtop

6

Salcia

6

Total

602

0,68%
5,27%
5,10%
2,89%
2,04%
2,89%
4,59%
10,54%
1,19%
2,72%
1,02%
1,02%
100,00%

După cum se poate observa în tabelul de mai sus, aproximativ o treime din numărul total
de microîntreprinderi se găseşte în oraşul Calafat. Ponderi ridicate au şi comunele Ciupercenii Noi
şi Poiana Mare. Cea mai puţin dezvoltată din punct de vedere economic este comuna Izvoare (sub
1%).
Dintre unităţile existente pe teritoriul GAL “Calafat” menţionăm:
-

Mori
Întreprinderi de panificaţie
Balastiere
Ateliere şi parcuri auto
Magazine de depozitare produse agricole

I.2.4 Comerţ şi sector de servicii

Piaţa serviciilor locale se împarte în două categorii: tradiţionale și postdecembriste.
Societăţile URBIS, Pieţe Târguri și Oboare, RAM (desprinse din fosta Gospodărie Locală), Poșta
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și Romtelecom au constituit infrastructura tradiţională a fostelor servicii concentrate care a rămas
tributar mentalităţilor învechite pentru care investiţiile, în sensul eficientizării activităţilor și a
ridicării standardelor de calitate nu au reprezentat o prioritate.

Tipuri de comerţ
Comerţ cu ridicata şi cu
amănuntul, întretinerea şi
repararea autovehiculelor şi
a motocicletelor
Comerţ cu ridicata cu
excepţia comerţului cu
autovehicule şi motociclete
Comerţ cu amănuntul, cu
excepţia autovehiculelor şi
motocicletelor

% din
Numă
număru
r
l total
19

5,28%

% din
Întreprinderi din sectorul
Număr număru
terţiar
l total

Transporturi terestre şi
transporturi prin conducte

46

30,46%

4

2,65%

40

26,49%

1

0,66%

45
Hoteluri şi alte facilităţi de
12,50% cazare
296
Restaurante şi alte activităţi
82,22% de servicii de alimentaţie
Depozitare şi activităţi
auxiliare pentru transporturi
Activităţi de servicii în
tehnologia informaţiei
Tranzactii imobiliare
Activităţi juridice şi de
contabilitate
Activităţi ale directiilor
(centralelor), birourilor
administrative centralizate;
activităţi de management şi de
consultanţa ţn management
Activităţi auxiliare
intermedierilor financiare,
activităţi de asigurare şi
fonduri de pensii
Activităţi de arhitectura şi
inginerie; activităţi de testări
şi analiză tehnică
Alte activităţi profesionale,
ştiinţifice şi tehnice
Activităţi veterinare

3
5

1,99%
3,31%

3

1,99%

6

3,97%

2

1,32%

7

4,64%

2
7

1,32%
4,64%
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Activităţi de secretariat,
servicii suport şi alte activităţi
de servicii prestate în
principal intreprinderilor
Învatamant
Actvităţi referitoare la
sănătatea umană
Activităţi ale bibliotecilor,
arhivelor, muzeelor şi alte
activităţi culturale
Activităţi de jocuri de noroc şi
pariuri
Activităţi sportive, recreative
şi distractive
Reparaţii de calculatoare, de
articole personale şi de uz
gospodăresc
Activităţi de difuzare şi
transmitere de programe
Activităţi de servicii privind
forţa de muncă
Activitşţi de peisagistica şi
servicii pentru clădiri
Alte activităţi de servicii
360

Tipuri de comerţ
Comerţ cu ridicata şi cu
amănuntul, întreţinerea şi
repararea autovehiculelor şi
a motocicletelor
Comerţ cu ridicata cu
excepţia comerţului cu
autovehicule şi motociclete
Comerţ cu amănuntul, cu
excepţia autovehiculelor şi
motocicletelor

Numă
r
19

2
3

1,32%
1,99%

6

3,97%

1

0,66%

1

0,66%

2

1,32%

2

1,32%

1

0,66%

2

1,32%

2
3

1,32%
1,99%
100,00
%

151
% din
număr
ul total
5,28%

Transporturi terestre şi
transporturi prin
conducte

46

% din
numărul
total
30,46%

Întreprinderi din
sectorul terţiar

Numă
r

45

12,50
%

Hoteluri şi alte facilităţi
de cazare

4

2,65%

296

82,22
%

Restaurante şi alte
activităţi de servicii de
alimentaţie
Depozitare şi activităţi
auxiliare pentru
transporturi

40

26,49%

1

0,66%
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Activităţi de servicii în
tehnologia informaţiei
Tranzacţii imobiliare
Activităţi juridice şi de
contabilitate
Activităţi ale directiilor
(centralelor), birourilor
administrative
centralizate; activităţi de
management şi de
consultanţă în
management
Activităţi auxiliare
intermedierilor
financiare, activităţi de
asigurare şi fonduri de
pensii
Activităţi de arhitectură
şi inginerie; activităţi de
testări şi analiză tehnică
Alte activităţi
profesionale, ştiinţifice şi
tehnice
Activităţi veterinare
Activităţi de secretariat,
servicii suport şi alte
activităţi de servicii
prestate în principal
întreprinderilor
Învatamant
Actvităţi referitoare la
sănătatea umană
Activităţi ale
bibliotecilor, arhivelor,
muzeelor şi alte activităţi
culturale
Activităţi de jocuri de
noroc şi pariuri
Activităţi sportive,
recreative şi distractive
Reparaţii de calculatoare,
de articole personale şi
de uz gospodăresc

3

1,99%

5
3

3,31%
1,99%

6

3,97%

2

1,32%

7

4,64%

2

1,32%

7
2

4,64%
1,32%

3
6

1,99%
3,97%

1

0,66%

1

0,66%

2

1,32%

2

1,32%
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Activităţi de difuzare şi
transmitere de programe
Activităţi de servicii
privind forţa de muncă
Activităţi de peisagistică
şi servicii pentru clădiri
Alte activităţi de servicii
360

1

0,66%

2

1,32%

2

1,32%

3
151

1,99%
100,00%

Sectorul comercial
După cum se poate observa în tabelul de mai sus, pe aria teritorială a GAL “Calafat”,
sectorul comercial este structurat în:
• Comerț cu amănuntul, care are cea mai mare pondere în teritoriu (aproximativ 82,22%)
Această situaţie este demonstrată şi de numarul mare de magazine alimentare existent pe ariile
comunelor ce fac parte din GAL “Calafat”.
• Comerţ cu ridicata, care are o pondere relativ mică în cadrul GAL “Calafat” (aproximativ
12,50%).
• Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a
motocicletelor – 5,28%.
Sectorul serviciilor
După cum este prezentat și în cadrul tabelului anterior, în cadrul zonei GAL “Calafat”,
sectorul terțiar este caracterizat printr-un număr mai mic de firme față de sectorul comercial (151),
diversificate, însă, din punct de vedere al tipurilor de servicii oferite. Cele mai importante dintre
ele sunt reprezentate de:
• transporturi terestre şi transporturi prin conducte - aceasta categorie de servicii, prezintă,
în cadrul teritoriului GAL “Calafat”, cea mai mare pondere (aproximativ 30,46 % din total, cu o
valoare absoluta de 46 de întreprinderi);
• restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentatie - serviciu ce ocupă, de asemenea, o
pondere importantă din total (26,49%);
• Activităţi referitoare la sănătatea umana, activităţi veterinare, tranzacţii imobiliare,
activităţi ale directiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activităţi de
management şi de consultanţă în management - între 3% si 4%;
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Restul serviciilor oferite în zonă au o pondere relativ redusă (1 sau 2% din numărul total de
furnizori din zonă).

I.3. Servicii şi infrastructuri medico-sociale

Capitalul uman prezintă o importanţă deosebită pentru dezvoltarea rurală. Dezvoltarea
rurală şi diversificarea economiei rurale depind de nivelul educaţiei, al cunoştinţelor şi calificării.
De asemenea, îmbunataţirea şi menţinerea unui nivel adecvat al infrastructurii de baza este
un element important în dezvoltarea socio-economica a mediului rural, în speţa a zonei GAL
“Calafat”.
I.3.1 Echipamente prezente sau accesibilitatea populaţiei la aceste servicii

Medical

Existenţa
Da/Nu
Dacă NU, indicaţi
distanţa în
km de la centrul
teritoriului până la
cel mai apropiat
obiectiv menţionat

Învăţamânt

Dotari sportive

Spital

Medic

Dentist

Primar

Secundar

Universitatate

Teren
de
fotbal

Sala de
Sport

DA

DA

DA

DA

DA

NU

DA

DA

62,6 km

După cum se poate observa în tabelul de mai sus, serviciile medicale și sociale se regăsesc
în cadrul teritoriului GAL “Calafat” însă calitatea lor este foarte slab dezvoltată. O analiză a celor
mai importante elemente ce țin de serviciile și infrastructurile medico-sociale, se prezintă astfel:
Infrastructura și servicii medicale din zona GAL “Calafat”
In ultimii ani atât în localitătile judetului Dolj, ca şi în majoritatea localităţilor din ţară,
sistemul de sănătate se confruntă cu o serie de dificultăţi.
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Zona GAL “Calafat” este afectată de o lipsă semnificativă a infrastructurii și de o
deficiență în ceea ce privește serviciile medicale. Se poate spune, așadar, că există o problemă în
accesarea serviciilor de sănătate de bază provocând locuitorilor din GAL amânarea îngrijirilor
medicale și ducând la creșterea costurilor serviciilor medicale prestate departe de casă.
Infrastructura de sănătate este compusă dintr-un spital în Calafat, un ambulatoriu de spital,
cabinete medicale prezente în aproape fiecare localitate componentă GAL “Calafat”, cabinete
stomatologice, puncte farmaceutice, dispensare medicale, laboratoare medicale, laboratoare de
tehnică dentară. Însă toate acestea nu sunt dotate corespunzător pentru a putea acorda întotdeuna
primul ajutor unui bolnav.
Serviciile medicale sunt oferite de cadre medicale cu studii superioare sau studii medii.

Învățământul din zona GAL “Calafat”
Capitalul uman prezintă o importanță deosebită pentru dezvoltarea rurală. Dezvoltarea
rurală și diversificarea economiei rurale depind de nivelul educației, al cunoștințelor și calificării.
Deși îmbunatățirea și menținerea unui nivel adecvat al infrastructurii de bază este un element
important în dezvoltarea socio-economică a mediului rural, formarea profesională reprezintă
„motorul”, pentru o bună dezvoltare.
Educația și formarea sunt esențiale pentru comunitățile rurale, dar în ceea ce privește
infrastructura școlară există discrepanțe evidente. Deși se poate spune că numărul de școli din
mediul rural, depășește necesitățile populației, calitatea educației este redusă, pe de o parte din
cauza slabei dotări a infrastructurii educaționale, iar pe de alta parte, datorită nivelului de pregătire
şi experiența al profesorilor. Structurile de învațământ profesional și primar sunt esențiale pentru
reconversia profesională a locuitorilor.
Nivelul scăzut de instruire se reflectă în calitatea forței de muncă din mediul rural, fiind un
factor restrictiv pentru dezvoltarea economică din această zonă. Diversificarea activităților
economice nu este susținută de lucrători cu formare sau experiență specifică diverselor tipuri de
meserii, deoarece sistemul educațional nu a fost adaptat cerințelor specifice din mediul rural.
Instituțiile de învațământ din spațiul GAL “Calafat” sunt reprezentate de: grădinițe,
unități primare și gimnaziale, licee, şcoli posticeale, Şcoala de Arte şi Meserii. Gradul de confort
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al acestor unități de învățământ nu este unul care să raspundă standardelor Uniunii Europene în
acest domeniu, multe dintre ele neavând apa curentă și instalație de canalizare, iar încalzirea se
face încă cu ajutorul sobelor și a lemnului, neavând încălzire centrală. Multe din aceste unități de
învățământ necesită reparații și investiții majore. În localităţile componente GAL “Calafat”
funcţionează de asemenea şi Biblioteci comunale, care au un important fond de carte. De
asemenea există şi numeroase biblioteci şcolare.
În ceea ce privește conexiunea la internet și prezența sistemelor hardware și software în
cadrul instituțiilor de învățământ din cadrul teritoriului GAL “Calafat”, există conexiune la
internet și de asemenea, spaţii amenajate în care copiii pot să deprindă abilități de utilizare a
calculatorului și internetului.
Stabilitatea veniturilor în gospodarie are un efect puternic asupra participării la actul
educativ. Copiii din familiile muncitorilor cu venituri scăzute sau din familiile de pensionari sunt
de două ori mai expuși riscului de abandon scolar, comparativ cu copiii din familiile cu o sursă
stabilă de venit.
Alte motive ale abandonului școlar, constatate în special în rândul copiilor din comunitățile
rurale montane sunt: sărăcia extremă, lipsa mijloacelor de transport și slaba motivație cu privire la
câștigul economic ca rezultat al educației.
Deşi se poate spune că numărul de şcoli din zona GAL “Calafat”, depăşeşte necesităţile
populaţiei, calitatea educaţiei este redusă, pe de o parte din cauza slabei dotări a infrastructurii
educaţionale, iar pe de altă parte, datorită nivelului de pregătire şi experienţa profesorilor.
Structurile de învățământ profesional și primar sunt esențiale pentru reconversia profesională a
locuitorilor.
De asemenea, nivelul scazut de instruire se reflecta în calitatea forţei de muncă din zona
GAL “Calafat”, fiind un factor restrictiv pentru dezvoltarea economică din acest teritoriu.
Diversificarea activităților economice nu este susţinută de lucrători cu formare sau experiență
specifică diverselor tipuri de meserii, deoarece sistemul educațional nu a fost adaptat, în cadrul
ariei teritoriale a grupului, cerințelor specifice din mediul rural.
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Dotările sportive din zona GAL - “Calafat”
Posibilitatea de desfaşurare a activităţilor sportive este limitata în zona grupului de acţiune
locală GAL “Calafat”, dată fiind prezenţa redusă a unor spaţii adecvate pentru practicarea acestor
activităţi. În oraşul Calafat există 6 săli de gimnastică şi 8 terenuri de sport, însă în celelalte
localităţi spaţiile în care pot să fie practicate sporturile sunt cele din incintele sălilor de sport
şcolare sau a terenurilor de sport, neamenajate însa, din incinta unitaţilor şcolare. De asemenea
parcurile, spaţiile de joacă pentru copii, pistele de biciclete etc., sunt aproape inexistente.
În concluzie, siţuatia actuala a serviciilor si infrastructurii medico-sociale din aria
teritoriala a GAL “Calafat” afecteaza puternic calitatea vieţii în spaţiul rural şi constituie o
piedică pentru dezvoltarea activităţilor economice.

I. 4. Activităţi sociale şi instituţii locale

În ceea ce privește organizarea administrativă, din componenta GAL “Calafat”, fac parte
un număr de 20 localități:
CALAFAT
CARAULA
CETATE
CIUPERCENII NOI
DESA
GALICEA MARE
GIUBEGA
GHIDICI
IZVOARE
MAGLAVIT
MOTATEI
ORODEL
PERIŞOR
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PISCU VECHI
PLENIŢA
POIANA MARE
SEACA DE CÂMP
UNIREA
VÂRTOP
SALCIA

Pe teritoriul acoperit de Grupul de Acțiune Locală “Calafat”, activitățile comunităților
sunt coordonate de autoritățile administrațiilor publice locale, respectiv primăriile și consiliile
locale. Autoritățile administrației publice locale urmăresc derularea de lucrări pentru îmbunătățirea
stării drumurilor, pentru îmbunătățirea apei potabile sau pentru alimentarea cu gaze.
Administraţia publică locală este autoritatea care reprezintă comunitatea unei localităţi şi
asigură serviciile publice ale acesteia.
Administraţia publică locală este formată din consiliul local şi primărie.
Consiliul local este format din consilieri aleşi prin vot democratic de către locuitori.
Consiliul local este forul care adoptă hotărârile locale, pe baza propunerilor făcute de unul sau mai
mulţi din membrii săi sau de către primar.
Primarul

reprezintă

autoritatea

executivă

a

localităţii.

Acesta

coordonează

compartimentele sau departamentele din cadrul primăriei pentru îndeplinirea cu succes a măsurilor
organizatorice sau publice stabilite prin hotărâri ale consiliului local. De asemenea, primarul
asigură respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţeanului, respectarea prevederilor
constituţionale sau a celor emise de preşedinţie sau guvern. Primarul este principalul ordonator de
credite al administraţiei publice locale.
Viceprimarul este persoana care are responsabilităţi delegate de către primar.
Viceprimarul organizează şi conduce direct compartimentele şi lucrările cu responsabilitatea
cărora a fost însărcinat de către primar. În localităţile din GAL “Calafat”, viceprimarul are
subordonate, de regulă, compartimentele urbanism şi administrativ.
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Secretarul este funcţionar public şi se bucură de continuitate în funcţie. Se supune legilor
funcţionarilor publici, iar o parte din atribuţii îi sunt stabilite de către primar. În general, secretarul
asigură aspectele juridice ale compartimentelor primăriei, pregăteşte şi documentează proiectele
de hotărâri ale Consiliului Local şi avizează hotărârile adoptate de către acesta. În localităţile din
GAL “Calafat”, secretarul are, de regulă, subordonate compartimentele de fond funciar şi de
stare civilă şi asistenţă socială.
Serviciile funcţionale ale autorităţilor locale sunt grupate în compartimente specifice
pentru administrarea principalelor categorii de servicii sociale. Acestea sunt subordonate
primarului sau, prin delegare, viceprimarului sau secretarului.
În localităţile GAL “Calafat”, compartimentele care intră, în general, în structura
organizatorică a primăriilor sunt compartimentele de urbanism, administraţie, fond funciar şi
registru agricol, stare civilă şi asistenţă socială, contabilitate, finanţe şi buget, impozite şi taxe. În
cadrul acestor compartimente activează referenţi care îndeplinesc funcţii specifice serviciilor
publice în care sunt încadrate compartimentele.
La nivelul comunelor, ordinea si liniştea publică sunt asigurate prin activităţile desfăşurate
de Posturile locale de Poliţie si/sau de Biroul de Poliţie Comunitară.
Lucrătorii postului local de Poliţie desfăşoară următoarele activităţi:
- soluţionarea de petiţii/ sesizări ale cetăţenilor comunei;
- aplicarea de contravenţii ;
- întocmirea dosarelor de cercetare penală;
În anumite comune, protecţia civilă este asigurată prin Serviciul Public Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă unde personal are următoarele atribuții:
•

desfăşurarea de acţiuni de informare şi instruire privind cunoaşterea regulilor şi
măsurilor de apărare împotriva dezastrelor;

•

verificarea modului de aplicare a normelor, dispoziţiilor şi măsurilor care privesc
apărarea împotriva dezastrelor ;
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•

acţiuni de intervenţie pentru înlăturarea efectelor dezastrelor, salvarea, acordarea
primului ajutor şi protecţia persoanelor şi a bunurilor afectate de dezastre;

•

acordarea de ajutor, în condiţiile legii, persoanelor a căror viaţă este pusă în pericol
în caz de inundaţii, alunecări de teren, accidente, explozii precum şi în caz de
dezastre.

La nivelul primăriilor este asigurată, de asemenea, asistența socială. Aceasta presupune un
ansamblu complex de măsuri întreprinse pentru a răspunde nevoilor sociale, individuale, familiale
sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau
dependența în prezentarea autonomiei și protecției persoanei, pentru prevenirea marginalizării și
excluziunii sociale însă cu scopul promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții .
Pe plan local serviciul de Asistență Socială din cadrul Primăriilor este asigurat de salariații
din structura organizatorică a serviciului de asistență socială cu responsabilități specifice acestei
activități nominalizate în fișele de post individuale.
Alte Instituţii prezente pe teritoriul GAL “Calafat”:
Instituţii de învăţamânt : Şcoli, Grădininţe, Licee, Şcoală post liceală, Şcoala de Arte şi
Meserii;
Instituţii de sănătate : spital în Calafat;
Biserici ;
Cămine culturale.

Principalele Asociaţii şi ONG – uri de pe teritoriul GAL “Calafat” sunt:
1. Asociaţia Calafat-Duiven
Această asociaţie are ca principale obiective :
- Promovarea valorilor democraţiei în sfera locală;

- Parteneriate public-private cu administraţia publică, cu alte ONG-uri, în vederea promovării
intereselor comunităţii locale;
- Promovarea ideeii de binefacere, prin acţiuni menite să amelioreze nivelul de trai al persoanelor
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defavorizate;
- Coagularea intereselor comunităţii înspre valorificarea potenţialului său uman şi patrimonial;
- Protecţia mediului înconjurător;
- Activităţi de formare profesională, de cercetare-dezvoltare;
- Legături de prietenie între cetăţenii municipiului Calafat şi oraşului Duiven (Olanda).
Dintre proiectele desfăşurate de Asociatia Calafat Duiven menţionăm:
Proiect "Construirea unei comunitati", finanţat prin donaţii din Olanda
Obiective:
- Reabilitarea a 20 de case ale romilor;
- Reglementarea juridică a situatiilor proprietăţilor romilor (terenuri);
- Infrastructura pentru utilităţi (apă, electricitate);
- Reconversia profesională a 40 de romi;
- Încadrarea în muncă a 20 de romi;
- Consolidarea structurii asociative a romilor;
- Îmbunătăţirea relaţiilor dintre comunitatea romă şi comunitatea non-romă.

2.

Asociaţia Glasul Femeilor

Misiunea organizaţiei este de a contribui, prin programele derulate, la îmbunatăţirea
calităţii vieţii persoanelor defavorizate socio-economic, de a se implica, alături de autoritatile
locale şi instituţiile abilitate în protecţia persoanelor cu risc crescut de marginalizare.
Beneficiarii activităţilor desfaşurate sunt ţn principal femei care nu au posibilitatea să işi
dezvolte propriile competenţe şi să işi reprezinte singure interesele.
Proiecte iniţiate de Asociaţia Glasul Femeilor:
1. Construirea unei comunităţi - program pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor din Calafat,
având trei componente: reabilitarea a 20 case de romi, reconversie profesională, integrare socială şi
implicare civică. Proiectul este finanţat de Fundatia Duiven-Calafat din Olanda şi se derulează prin
Asociaţia Calafat-Duiven la care Asoc. Glasul Femeilor este membru fondator.
2. Seminarul "Femeia, cea mai frumoasa jumatate a lumii" având ca temă conştientizarea
rolului femeilor în societate şi cunoaşterea drepturilor pe care le au acestea.
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3. Alocarea de ajutoare materiale şi financiare mai multor persoane aflate in pragul sărăciei,
cu sprijinul instituţiilor şi locuitorilor din Calafat prin dirijarea cotei de 2% din impozitul pe
venitul global.

3. Patronatul Local al Întreprinderilor Mici si Mijlocii, (PLIMM) Calafat
Obiective
- Promovarea oportunităţilor de dezvoltare a zonei geografice Calafat;
- Reprezentarea intereselor IMM-urilor în raport cu autorităţile publice, cu alte organisme şi
instituţii;
- Participarea la foruri şi comisii de interes local, regional şi transfrontalier cu obiective orientate
spre valorificarea potenţialului socio-economic, conservarea mediului şi dezvoltarea de programe
de interes;
- Sprijinirea sectorului economic privat local prin acordarea pe domenii specifice, atragere
investitori, organizare de manifestări cu caracter economic, realizare de analize, statistici;

Alte asociaţii reprezentative in teritoriu:

1. Asociaşia sportivă Baschet Club – Calafat
2. Asociaţia “CALAFAT-ROMI” – Calafat
3. Asociaţia “Ecopescarul” – Calafat
4. Asociţtia Europeană de Colaborare şi Unitate în Balcani (ACUB) – Calafat
5. Asociaţia pentru Colaborare Obştească Resurse şi Dezvoltare Durabilă
(ACORDD) – Calafat
6. Asociaţia de Dezvoltare şi Refacere (ADR) – Calafat
7. Asociaţia “Prietenii Muzeului de Artă” – Calafat
8. Asociaţia Udătorilor de Apa pentru Irigaţii (AUAI) – Calafat
9. Asociaţia localitaţilor riverane Dunarii – zona Calafat
10. Clubul Sportiv Dunarea – Calafat
11. Organizaţia Producătorilor din Sectorul Pescuit- Acvacultura “Sf. Nicolae“
(OPSPA) – Calafat
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12. Organizaţia Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (OUAI) – Calafat
13. Asociaţia “Proiect pentru o Lume a Oamenilor Mai Buni” (APLOMB) –
Calafat
14. Asociaţia “Clubul Sportiv Independenţa” Calafat
15. Asociaţia de Integrare a Romilor din Regiunea Olteniei – Calafat
16. Asociaţia Vocea Naturii – Calafat
17. Asociaţia "Cipida" _ Calafat
18. Asociaţia Comunitară Călăraşi De Organizare Rurală şi Dezvoltare
19. Asociaţia "Viitorul Piscu Vechi".

I.5. Bilanţul politicilor întreprinse în teritoriu

Întocmirea unei strategii teritoriale și sectoriale reprezintă un proces complex de analiză a
caracteristicilor zonale, dar și a tuturor acelor proiecte sau investiții întreprinse până în prezent în
teritoriu sau programate pentru perioada imediat următoare.
În ultimii ani s-au elaborat la nivel național și local diverse proiecte, cu ajutorul unor
fonduri precum LEADER, SAPARD, PHARE, ISPA. De asemenea, în zonă, s-au elaborat și
implementat proiecte și strategii de dezvoltare care au fost consultate la întocmirea prezentului
plan, pentru a se evita duplicarea de acțiuni sau finanțări.
Având în vedere aceste aspecte, în continuare, este descrisă situaţia politicilor întreprinse
în teritoriu pentru localităţile componente GAL “Calafat”.

Unul dintre cele mai importante proiecte derulate în mai multe localități ale GAL este
Planul Local de Dezvoltare al zonei Pescărești Calafat. Astfel, parte din teritoriului GAL se
suprapune cu FLAG Grup Local Pescăresc „Calafat”, selectat spre a fi finanțat în luna martie a
anului 2012, cu o valoare a ajutorului din partea FEP de 2.100.000 euro. Proiectul își propune
dezvoltarea zonei doljene pescărești de-a lungul Dunării, propunându-și dezvoltarea turismului
pescăresc, protejarea zonelor umede, diversificarea activităților economice pentru pescari,
creșterea competitivității zonei pescărești etc. Cele două grupuri locale se intersectează la nivelul
localităților Calafat, Cetate, Desa, Maglavit, Piscu Vechi, Poiana Mare. Astfel, prin această
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strategie se va urmări evitarea suprapunerii investițiilor și implicit a fondurilor de pe cele două
programe de dezvoltare teritorială și asigurarea complementarității între acțiuni.

Oraşul Calafat

Municipiul Calafat are la bază în prezent, o strategie de dezvoltare pe anii 2007-2013, ce
cuprinde previziunile asupra serviciilor de utilitate publică a orașului. Măsurile prezentate în
strategie vizează alimentarea cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate (prin POS Mediu), având
urmatoarele obiective pe termen lung:
-

satisfacerea deplină a cerințelor de apă a populației din municipiul Calafat și din
localitățile aparținătoare;

-

asigurarea calității apei potabile și încadrarea în cerințele impuse de Directiva CE
98/83 EC;

-

realizarea epurării apelor uzate urbane în concordanță cu prevederile Directivei
91/271/EEC;

-

accesul la informarea, educarea și sensibilizarea populației asupra necesității
economisirii apei;

-

corelarea instituțională și legislativă cu Uniunea Europeană, facilitarea schimburilor de
idei, soluții, etc;

-

monitorizarea continuă a performanțelor în sistemele de alimentare cu apă și
canalizare, asigurarea calității serviciilor prestate;

-

realizarea unor programe de formare și perfecționare continuă;

-

consultarea publicului și antrenarea lui la definirea politicilor și strategiilor în domeniul
alimentării cu apă și canalizare;

-

protecția mediului pentru o dezvoltare durabilă.

Proiectele Municipiului Calafat:
1. Îmbunătățirea condițiilor de mediu în municipiul Calafat (2003- 2007) :
- Solicitant : Consiliul Local Calafat;
- Masura/ Axa: Phare 2001 /Proiecte mari de infrastructură regională;
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- Valorea proiectului: valoare totală: 5.193.253 mii euro;

2. “Calafat Eco-Logic – Proiect pentru implementarea unui sistem eficient şi durabil de
gestionare a deşeurilor în municipiul Calafat” ( 2007- 2008);
- Solicitant : Consiliul Local Calafat;
- Masura/Axa: Phare CES 2005 Proiecte pregătitoare managementul deseurilor /Schema de
Granturi pentru Sectorul Public pentru Pregătirea de Proiecte în Domeniul Protecţiei
Mediului;
- Valoarea proiectului: 22.500 euro;

3.

“Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj”;

- Solicitant: Municipiul Calafat;
- Masura/ Axa: POS Mediu/A.P. 1;
- Valoarea proiectului: 11.624.720 mii euro.

Comuna Caraula
-

50 HA panouri solare paravoltaice

-

Extindere canalizare

-

Asfaltare – in curs de execuţie

-

Reţea de apă – extindere

-

Reabilitare cămin cultural

-

Spaţii verzi şi locuri de joacă la şcoala generală şi gradinita de copii.

Comuna Cetate

În comuna Cetate, cel mai important proiect este reprezentat de proiectul „Ecosistem”,
pentru realizarea unui sistem eficient de gestionare a deșeurilor municipale și asimilate,
implementat în perioada februarie 2008 – iulie 2010 prin fonduri Phare. Valoarea proiectului a
fost de 1 milion de euro.
Alte proiecte vizate de primăria comunei Cetate sunt reprezentate de:
100

Plan de Dezvoltare Locală: Potential GAL “Calafat”

-

Reabilitare drumuri comunale pe o distanţă de 17 km;

-

Renovare şi modernizare sediu primărie şi modernizare drumuri comunale pe o distanţă de
6 km – asfaltare;

-

Înfiinţarea şi amenajarea spaţiilor publice de recreere pentru populaţia rurală.

Comuna Ciupercenii Noi
Proiectele prioritare ale comunei Ciupercenii Noi, implementate sau în curs de
implementare sunt următoarele:
-

Modernizare DC – 53;

-

Refuncţionalizare Şcoală generală cu clasele I - VIII, Ciupercenii Noi.

Comuna Desa
Principalele investiţii realizate la nivelul localităţii Desa sunt următoarele:
-

Canalizare apă menajeră

-

Modernizare Stadion Fotbal – investiţie finalizată în anul 2011

-

Amenajare Centru Civic

-

Amenajare Piaţa Agroalimentară

-

Iluminat public

-

Astfaltare drumuri comunale

-

Construcţie disco – bar, duşuri, grup sanitar pentru ştrand

-

Extindere reţea electrică

-

Construire Gradiniţă copii

-

Reabilitare Şcoala Rudari.

Comuna Galicea Mare
-

Canalizare

-

Modernizare drumuri

-

Modernizare baza sportiva

-

Modernizare şcoli

-

Extindere alimentare cu apă
101

Plan de Dezvoltare Locală: Potential GAL “Calafat”

-

Construire dispensar medical

Comuna Giubega
-

Modernizare drumuri

Comuna Ghidici
În ultimii ani au fost implementate sau sunt în curs de implementare proiecte în domeniile
public şi privat în valoare totală ce depaşește 2 milioane euro.
Acestea sunt:
-

Modernizare strazi rurale pe 2-7 Km, în valoare de 150.000 U.S.D., proiect finanţat
prin program P.D.R. şi finalizat.

-

Construire sediu administrativ - Primărie în valoare de 280.000 euro, proiect finalizat
în 2006.

-

Construire monument istoric în memoria eroilor ghidiceni din cele două războaie
mondiale, proiect finalizat în 2006.

-

Alimentarea cu apă a comunei şi canalizare, în valoare de 1.2 milioane euro, proiect
finanţat de Guvernul României, prin O.G. nr. 7/2006, proiect în faza de licitaţie
achiziţie lucrări.

În domeniul privat sunt de asemenea mai multe programe investiţionale realizate sau în curs de
realizare:
-

Construire complex de creştere si îngraşare porcine, investiţie finanţată prin programul
SAPARD în valoare de 1.1 milioane euro, proiect aflat în fază de finalizare.

-

Modernizare fermă vegetală prin dotarea cu tractoare şi combine, program SAPARD în
valoare de 150.000 euro, finalizat.

-

Fabrica de conserve de legume și fructe, program SAPARD.

Oportunităţi de afaceri
-

Înfiinţarea unui centru de prelucrare de la producători a legumelor proaspete în vederea
sortării, ambalării şi livrării lor pe piaţă în condiţiile prevăzute de siguranţa
alimentelor.

-

Înfiinţarea unui centru de prelucrare de la producători a producției de lapte de vacă.
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-

Înființarea în Lunca Dunării (o zonă de microdelta) a unor unități de agroturism.

Comuna Izvoare
-

Canalizare

-

Modernizare 10 km drum sătesc

-

Alimentare cu apă satul Tudor

-

Procurări utilaje dezăpezire

-

Modernizare cămin cultural.

Comuna Maglavit
Principalele proiecte de investiţii în localitate sunt:
Anul 2009
-

Alimentare curentă cu apă în satul Hunia

-

Canalizare

-

Asfaltare drumuri

-

Achiziţie centrale termice – Biserica Maglavit şi Biserica Hunia

-

Modernizare bază sportivă

-

Achiziţie tomberoane

-

Reparaţie drumuri comunale prin pietruire

-

Modernizare piaţă comunală;

-

Reabilitare Gradiniţă Hunia

-

Reabilitare Scoală Hunia

Anul 2010
-

Achiziţie buldoexcavator

-

Reabilitare termică primărie

-

Împrejmuire primărie

-

Reabilitare unităţi şcolare

-

Pietruire străzi comunale

Anul 2011
-

Reparaţie şi întreţinere drumuri comunale

-

Uşi, ferestre Cămin Cultural Hunia
103

Plan de Dezvoltare Locală: Potential GAL “Calafat”

-

Acoperiş bloc locuinţe

-

Reabilitare şcoli

-

Sistem video Primărie

-

Grup sanitar Cămin Cultural Maglavit.

Comuna Motăţei
-

Canalizare şi staţie de epurare

-

Piaţă agroalimentară

-

Dispensare.

Comuna Orodel
-

Reabilitare şcoli.

Comuna Perisor
-

Modernizare localitate.

Piscu Vechi
În perioada 2000-2005, la nivelul comunei Piscu Vechi au avut loc mai multe acţiuni
menite să satisfacă nevoile comunităţii şi prin care cetăţenii comunei şi autorităţile publice locale
au dat dovadă de spirit civic şi comunitar, toleranţă şi bună convieţuire, o capacitate puternică de
dezvoltare, prin atragerea de investiţii publice şi private în localitate.
În acest sens, menţionăm câteva acţiuni comunitare relevante:
-

Accesarea programului SAPARD, pentru îmbunătăţirea infrastructurii rurale, proiect
eligibil ce a obţinut 65 puncte;

-

Construirea unui sediu modern pentru Primărie şi Consiliul Local care să ofere
cetăţenilor servicii publice la standarde înalte acum şi în viitor. La aceasta acţiune, un
rol hotărâtor l-a avut comunitatea locală;

-

Înfiinţarea unei biserici ortodoxe în satul Pisculeţ printr-o colaborare susţinută între
Primar, Consiliul Local, preotul parohiei Piscu Vechi şi cetăţeni;

-

Participarea la concursul organizat în cadrul Proiectului de Dezvoltare Rurală al Băncii
Mondiale şi selectarea în primele 20 de comune care sunt finanţate în judetul Dolj,
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pentru întărirea capacităţii instituţionale, creşterea gradului de implicare a cetăţenilor la
realizarea investiţiilor publice şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale;
-

Selectarea Şcolii Generale din Piscu Vechi alături de alte 30 de şcoli din judetul Dolj,
în cadrul proiectului « Învăţământul rural » finanţat de Banca Mondială;

-

Reabilitarea Şcolii Generale şi a Grădiniţei din satul Pisculeţ în cadrul Programului de
«Reabilitare Şcoli Rurale» finanţat de Banca Mondială, investiţie care a avut o
importantă componentă comunitară;

-

Realizarea în satul Pisculeţ, în cadrul Fondului Rural de Dezvoltare Socială, a unei
fabrici de valorificare superioară a seminţelor oleaginoase, în urma iniţiativei unui grup
de cetăţeni din localitat;

-

Sărbătorirea zilei oficiale a comunei în ziua de Înalţare a Domnului, zi în care au loc
manifestări culturale şi religioase specifice tuturor etniilor şi confesiunilor religioase;

-

Reabilitarea unei fântâni publice în colaborare cu cetăţeni-primărie;

-

Realizarea unei împrejmuiri a cimitirului din satul Pisculeț de către Primărie şi
comunitate;

-

Organizarea colectării centralizate a gunoiului menajer, prin contribuţia în muncă a
unor cetăţeni în folosul comunităţii;

-

Acţiunea comunitară cea mai relevantă, din punct de vedere al capacităţii de asociere a
locuitorilor în vederea rezolvării problemelor comunităţii este participarea comunei
Piscu Vechi în cadrul Proiectului de Dezvoltare Rurală, finanțat de Banca Mondială și
Guvernul României, cu realizarea următoarelor investiții;

-

Ranforsare Străzi Rurale în Comuna Piscu Vechi;

-

Modernizare Străzi Rurale în Comuna Piscu Vechi;

-

Modernizare Drum Comunal DC 55 Piscu Vechi, - Piscu Nou km 0+000 – 2+505, în
asociere cu comuna Seaca de Camp.

În urma aplicării PDR , în comuna Piscu Vechi, s- au realizat urmatoarele:
- îmbunătăţirea infrastructurii locale prin modernizarea a 10 km străzi rurale;
- crearea condiţiilor optime de transport- factor principal al dezvoltării economice rurale;
- dezvoltarea deprinderilor comunităţii de implicare activă în toate fazele investiţiilor publice;
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- crearea de condiţii optime pentru funcţionarea serviciilor comunitare(colectarea centralizată
a gunoiului menajer);

Comuna Plenita
- Modernizare liceu
- Infrastructură.

Poiana Mare
Proiectele investiţionale din cadrul comunei Poiana Mare sunt următoarele:
-

Reabilitarea canalului de desecare

-

Alimentare cu apă

-

Construcţie podeţe pentru asigurarea legăturii cu DN55A Calafat – Bechet

-

Modernizare centru civic

-

Amenajare bază sportivă

-

Modernizare drumuri de exploataţie agricolă

-

Modernizare şi reabilitare drumuri comunale.

Comuna Seaca de Câmp
-

Pietruire drum comunal

-

Reabilitare cămin cultural

-

Reabilitare şcoli şi grădiniţe

-

Canallizare

-

Infiinţare parc energetic.

Comuna Unirea
-

Pietruire străzi rurale.

Comuna Vârtop
-

Alimentare cu apă

-

Infrastructură de drumuri
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-

Modernizare cămin cultural

-

Canalizare – evacuare

-

Rampă ecologică

-

Reabilitare 2 poduri şi podeţe

-

Înfiinţare centru de informare turistică

Comuna Salcia
-

Alimentare cu apă

-

Canalizare

-

Asfaltare drum comunal

-

Modernizare Cămin Cultural

-

Modernizare stadion.

I.6. Elemente complementare privind prezentarea teritoriului

Circulaţia şi transportul:
Prin intermediul drumurilor judeţene existente se asigură legatura teritoriului cu localităţile
din restul judeţului.
Transportul interurban de călători este asigurat pe căile de transport rutiere existente, cu
ajutorul unor microbuze sau autocare deţinute de particulari.
Transportul de mărfuri se realizează prin intermediul drumurilor judeţene sau pe drumurile
comunale ce asigură legătura între localitătile comunelor.

Canalizare
Evacuarea apelor uzate în gospodării se realizează în sistem necentralizat: fose septice
construite impropiu, bazine vidanjabil etc. Aşadar, sistemul de canalizare este deficitar în cadrul
teritoriului.
Sistemul de canalizare pluvială se realizează prin şanţurile laterale ale drumurilor ce străbat
localitatile, iar faptul că uliţele din comună nu dispun de canalizare, reprezintă o sursă de poluare
şi degradare în zonele respective.
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Gospodărirea deşeurilor
Majoritatea localitatilor componente din aria teritoriala a GAL “Calafat” nu beneficiază
de existenţa unui spatiu corespunzator amenajat pentru depozitarea deseurilor.

Alimentarea cu energie electrică
Majoritatea localităţilor sunt racordate la sistemul energetic naţional prin racordări aeriene
până la posturile de transformare existente, iar de aici prin reţeaua de distribuţie sunt alimentate
gospodăriile, dotările şi zonele economice.

Telefonie
Există racordări la reţeaua telefonică.

Alimentarea cu căldură
Multe dintre localităti nu dispun de sisteme de alimentare cu căldură, locuitorii utilizând
sisteme individuale de încălzire (sobe cu combustibil solid).

Alimentare cu gaze naturale
În majoritatea comunelor nu au fost semnalate (prospectate) zăcăminte de gaze şi nu există
insţalatii de alimentare ale obiectivelor existente. Locuitorii folosesc recipiente (butelii) ori plite
pentru prepararea hranei.

Mediul înconjurător
În apropierea GAL “Calafat” se găseşte Centrala Nucleară Kozlodui (Bulgaria), ceea ce
cauzează probleme cu privire la poluarea aerului şi solului.
Datorită folosirii excesive a substanţelor chimice în agricultură până în 1989, au fost
semnalate cantităţi crescute de nitraţi şi nitriţi în sol.
De aceea se urmăreşte înfiinţarea unei staţii moderne de depozitare a deşeurilor solide,
pentru a răspunde cerinţelor de mediu impuse de standardele Uniunii Europene.

Alte elemenete complementare privind Grupul de Acţiune Locală “Calafat”
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Teritoriu
Infrastructura rutiera este slab dezvoltata, situaţie cu un impact negativ asupra altor elemente
din teritoriu (servicii pentru populaţie, dezvoltare turistică etc);
Infrastructura de cazare este dezvoltată insuficient, în cadrul teritoriului GAL “Calafat”.

Populaţie
Există iniţiativă la nivel local, în special în rândul femeilor;
Forţa de munca din zona este relativ ieftina faţa de teritoriile invecinate;
Există, în cadrul teritoriului GAL “Calafat”, mici meseriaşi autorizati în lucrări de zidarie,
comerţ, croitorie etc. Cu scopul dezvoltării lor, se impun măsuri de sprijinire a activităţilor non
agricole.

Organizare socială şi instituţională
Caracteristic APL din zona rurală GAL “Calafat” este şi descentralizarea administrativă
redusă;
Existenţa în fiecare comună a unui dispensar în care işi desfasoară activitatea un medic de
familie sau chiar un medic specialist. Însă, deşi există, dispensarele comunale sunt slab
dezvoltate şi necesita intervenţii;
Infrastructura şcolara este de slaba calitate; Instituţii de învatamant primar şi gimnazial care
nu raspund standardelor UE;
Nivel redus de implicare a instituţiilor locale în activitaţile sociale ale zonei din lipsa
fondurilor;
Cămine culturale dotate insuficient sau necorespunzator;
Existenţa redusa a căminelor de bătrâni şi a centrelor de copii în zonă;
Parcurile, spaţiile de joacă pentru copii, pistele de biciclete etc. sunt aproape inexistente în
zonă.

În concluzie, situaţia actuală a serviciilor şi infrastructurii din zona GAL “Calafat”
afectează puternic calitatea vieţii din spaţiul rural şi constituie o piedică pentru dezvoltarea
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activităţilor economice. Prin urmare, prioritizarea nevoilor şi identificarea unor măsuri de
invervenţie sunt necesare în zonă.

În urma analizei realizate asupra teritoriului GAL “Calafat” în ceea ce priveşte
componenta teritoriului, numarul de locuitori ai teritoriului, densitatea populaţiei şi zonele Natura
2000 prezentăm mai jos o sinteză a rezultatelor obtinuţe:
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PARTEA A II-A
ANALIZA SWOT ÎN CADRUL GRUPULUI DE ACŢIUNE LOCALĂ
“Calafat”
Metoda SWOT este una dintre cele mai frecvent utilizate metodologii de analiză a
nivelului de performanţa al unei organizaţii - în cazul de faţă, Grupul de Acţiune Locală GAL
“Calafat” - şi are ca obiective analiza poziţiei organizaţiei sau a unui departament în relaţie
acestuia cu altele şi identificarea factorilor majori care afecteaza desfaşurarea activităţii, în scopul
elaborarii unei strategii viitoare. SWOT este un instrument extrem de simplu de aplicare şi poate
fi adaptat la cerintele diverselor organizaţii.

SWOT este un acronim care provine de la Strengths-Weaknesses-OpportunitiesThreats. Practic aceasta modalitate de analiză va ajuta la sistematizarea punctelor tari (strengths),
slabiciunilor (weaknesses), oportunităţilor (opportunities) şi riscurilor (threats) caracteristice
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Grupului de Acţiune Locală “Calafat”. SWOT permite identificarea factorilor interni şi externi
care afectează Grupul de Acţiune Locală şi cuantificarea impactului lor asupra acestuia.
Analiza Swot a Grupului de Acţiune Locală “Calafat” va permite, aşadar, identificarea
puntelor tari, punctelor slabe, oportunitaţilor şi ameninţărilor cu scopul elaborarii unui plan de
dezvoltare locală complex care sa reflecte realităţile teritoriului GAL “Calafat” şi care să
satisfacă, prin implementarea proiectelor propuse, toate nevoile zonei analizate.
Aplicarea metodologiei SWOT
PUNCTE TARI:
Se definesc şi se masoară domeniile în care grupul excelează
* Care sunt punctele forte ale grupului?
* Cât de puternic este grupul în teritoriu ?
* Grupul dispune de tehnologii de ultima oră?
* Există o strategie de dezvoltare clară?
* Cultura grupului este favorabilă creării unui mediu de lucru pozitiv?
PUNCTE SLABE:
Se definesc şi se măsoară principalele puncte slabe
* Ce ar putea fi îmbunătăţit în activitatea grupului?
* Care sunt probleme pe care grupul le întampină?
* Există probleme în ceea ce priveşte cash-flow-ul?
* Resurselor financiare pentru proiecte sunt suficiente?
OPORTUNITITĂŢI:
Se definesc şi se măsoară oportunităţile
* Exista circumstante favorabile în zonă?
* Ce oportunităţi oferă mediul extern grupului?
* Integrarea unor noi tehnologii este o prioritate pentru grup?
AMENINŢĂRI:
Se definesc şi se măsoară ameninţările la care este expus grupul

:
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* Care sunt obstacolele care le poate întâmpina grupul?
* Care sunt schimbările produse în zonă şi cum pot ele afecta grupul?
* Schimbarea politicilor în domeniu şi a cadrului legal pot afecta activitatea grupului?
Aşadar, analiza SWOT este capabilă să sintetizeze punctele cheie ale grupului. În primul
rând, gruparea problemelor şi avantajelor pe baza celor patru categorii SWOT permite
identificarea mai simpla a unei strategii şi a unor modalităţi de dezvoltare şi va contribui la
adaptarea rapidă a acestora la cerinţe.
Prezentăm, în continuare, analiza SWOT, pentru Grupul de Acţiune Locală “Calafat”,
pentru fiecare element analizat în prezentarea teritoriului: descriere geografică şi fizică, localizarea
teritoriului, populaţie – demografie, patrimoniu de mediu, patrimoniu arhitectural şi cultural,
economia locală, repartizarea populaţiei active, agricultura, industrie – IMM – microîntreprinderi, comerţ şi sectorul de servicii, servicii pentru populaţie şi infrastructuri medicosociale, activităţi sociale şi instituţii locale, politicile de dezvoltare locală întreprinse în teritoriu.
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TERITORIUL (caracteristici geografice – izolare – deservire – infrastructuri - centre de interes - patrimoniu – cultură - mediu înconjurator)
Puncte tari
Puncte slabe
•
•
•
•
•
•

Spaţiu geografic compact;
Terenuri favorabile agriculturii;
Prezenţa oraşului Calafat în teritoriu, important centru economic;
Prezenta în zona a bazinului Dunării;
Patrimoniu natural impresionant existent în zonă (existenţa a
numeroase Situri Natura 2000 şi Arii protejate);
Prezenţa în teritoriu a unor drumuri naţionale importante: DN56, DN
55, DJ552.

•
•
•
•
•

Oportunităţi
•
•
•
•
•
•

Posibilităţi de folosire a deşeurilor zootehnice ca îngraşimte naturale;
Localizare în apropierea oraşelor Băileşti, Craiova ceea ce faciliteaza
accesul locuitorilor la mari pieţe de desfacere;
Posibilităţi de practicare a pescuitului in zonă;
Posibilităţi de dezvoltare a turismului prin valorificarea obiectivelor
de patrimoniu natural si cultural;
Posibilităţi de dezvoltare a teritoriului, prin constituirea Grupurilor
de Acţiune Locală şi astfel, facilitarea accesului la finantare a micilor
întreprinzatori;
Posibilităţi de dezvoltare a zonelor sărace prin accesarea altor
fondurilor europene şi a fondurilor finanţate de bugetul de stat;

Infrastructura rutiera slab dezvoltată;
Infrastructura de cazare dezvoltata insuficient;
Infrastructura medicala deficitara;
Infrastructura educationala de proasta calitate;
Canalizare slab dezvoltată ceea ce a dus la apariţia foselor
construite impropiu;
Artificializarea peisajului geografic prin plantarea unor specii
diferite faţa de cele ce alcătuiau covorul vegetal natural;

Riscuri
•
•
•
•
•
•
•

Risc de secetă din cauza poziţionării într-o zonă de silvo stepă;
Dezastre naturale;
Slabă valorificare a patrimoniului natural şi cultural;
Nivel redus de implicare a oamenilor pentru dezvoltarea teritoriului
lor;
Neştiinţa şi nepăsarea autorităţilor, absenţa voinţei politice, proasta
gestionare a patrimoniului de către autorităţi;
Lipsa fondurilor, ceea ce genereaza o dificultate in accesarea
surselor de finantare nerambursabila (solicitantii nu pot acoperi
partea de contributie proprie si de cheltuieli neeligibile);
Risc în ceea ce priveşte accesarea fondurilor nerambursabile
birocratiei ridicate;
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POPULAŢIA (demografie-populatie activă-îmbatranire-nivel de instruire-cunoştinţe şi competenţe specifice teritoriului)

Puncte slabe

Puncte tari
•
•
•
•
•
•

Populatie activa în special în sectoarele de servicii şi sector industrial;
Numar mare de persoane angajate în sectorul serviciilor conform
surselor INS;
Teritoriu cu o populatie numeroasă;
Existenta initiaţivei economice la nivel local;
Forţa de muncă ridicată şi relativ ieftina în comparaţie cu zonele
invecinate;
Existenţa, la nivel local, a micilor meseriaşi autorizaţi în lucrari de
zidarie, comert, croitorie.

•
•
•
•
•
•
•

Oportunităţi
•
•
•
•
•
•

Facilitatea accesului la informatii prin posibilitatile de organizare în
zona a unor cursuri de formare profesională, informare şi difuzare de
cunoştinţe;
Posibilitatea de creştere a numarului de locuri de muncă(şi implicit a
populaţiei active) prin facilitatea accesului la finanţare a
microîntreprinderilor;
Promovarea, prin finantari nerambursabile, a integrarii tinerilor în viaţa
rurală;
Posibilitaţi de accesare a unor acţiuni şi programe ale organizaţiilor
nationale sau internationale in favoarea minoritatilor rrome;
Promovarea, prin finantare nerambursabile, a formarii profesionale a
fermierilor;
Stimularea revenirii în tară a persoanelor plecate ,

Populaţie îmbatranită;
Sold natural în declin;
Somaj ridicat;
Migrarea forţei de muncă active în străinătate;
Forţa de muncă de slaba calitate ce asigura servicii din zonă
(educaţionale, medicale, sociale);
Participare sociala redusă;
Nivel redus de educaţie ; Valori reduse ale cuprinderii în învăţământ şi
rate ridicate ale abandonului şcolar.

Riscuri
•
•
•
•
•
•

Politici defavorizante la nivelul zonei în ceea ce priveşte comunitatile
mici;
Zona cu influente politice ridicate;
Riscul excluderii sociale a locuitorilor din zonă din cauza nivelului
redus de educaţie al acestora şi a gradului ridicat de analfabetizare;
Tendinţa de îmbâtranire a populaţiei din cauza migrării forţei de
muncă tinere în străinanate;
Accentuarea migrarii populaţiei la orase, în special, din cauza lipsei
serviciilor;
Riscuri de calamitaţi naturale (seceta in special) ce pot afecta
comunitaţi rurale deja sarace;
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ACTIVITATI ECONOMICE (primar- secundar tertiar- servicii- turism)
Puncte tari
•
•
•
•
•
•
•
•

Sectorul serviciilor este cel mai dezvoltat in zona si constitutie
principalul furnizor de locuri de munca din teritoriu GAL;
Sector industrial dezvoltat
Exploatarea culturilor agricole cu rol semnificativ pentru economia
locala: porumb, grau, floarea soarelui, sfecla de zahar, cartofi, rosii;
Sector zootehnic dezvoltat: bovine, porcine, ovine, pasari, dar si
familii de albine.
Forta de munca ridicata si relativ ieftina in comparatie cu zonele
invecinate;
Cresterea numarului de unitati comerciale mici, in ultimii ani, aproape
in toate localitatile;
Concentrare economica în jurul oraşului Calafat;
Intreprinderi din sectorul tertiar diversificate.

Puncte slabe
•
•
•
•
•
•
•

Oportunitati
•
•
•
•
•
•

Posibilitati de dezvoltare economica datorita localizarii în teritoriu a
oraşului Calafat
Posilitati de certificare a marcilor de origine;
Posibilitati de dezvoltare turistica datorita potentialului ridicat al
patrimoniului natural
Posibilitati de dezvoltare economica prin constituirea grupurilor de
actiune locala in zona si, astfel, facilitatea accesului la finantare a
micilor intreprinzatori;
Programe de infiintare a grupurilor de producatori;
Posibilitati de dezvoltare economica prin accesarea altor surse de
finantare nerambursabila;

PIB mic in comparatie cu alte zone;
Tehnologizare redusa a agriculturii: parc agricol uzat fizic si moral;
Nivelul redus de asociativitate al micilor producatori agricoli;
Retele rutiere comunale degradate, care îngreunează accesul la pieţe
agricole;
Infrastructura turistica slab dezvoltata;
Existenta unitatilor comerciale mici, cu profit mic- din cauza
practicarii unor preturi mai mici fata de zonele invecinate; Orientarea,
in majoritatea cazurilor, catre clientii locali;
Populatie activa in agricultura cu un nivel scazut al cunostintelor si
competentelor; Nivel redus al cunostintelor si competentelor si in
celelalte sectoarele;

Riscuri
•
•
•
•
•
•

Competitie la nivel national din partea firmelor puternice;
Monopolul firmelor puternic dezvoltate, la nivel local sau regional,
pentru anumite produse sau servicii;
Competitie mondiala/ europeana, care poate duce la cresterea
importurilor;
Dificultati in obtinerea certificatelor de marci de origine, datorita
reticentei la asociere a producatorilor agricoli si alimentari;
Accentuarea migrarii in strainatate a fortei de munca ce isi desfasoara
activitatea in sectoarele primar/secundar;
Nivelul scazut al cunostintelor in domeniul finantarilor nerambursabile
si asadar, existenta unui risc in ceea ce priveste accesarea corecta a
surselor de finantare;
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ORGANIZARE SOCIALA SI INSTITUTIONALA (activitati asociative- ONG- organizare institutionala)

Puncte tari
•
•
•
•
•

Există sărbatori cu specific local ( zilele comunei, festivaluri
folclorice);
Păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor stravechi (obiceiuri legate de
nastere, de casatorie, obiceiuri funerare, obiceiuri legate de sărbatorile
de iarna si de sarbatorile pascale);
Existenta în cadrul institutiilor de învatamant a conexiunilor la internet
Existenta in fiecare comuna a unui dispensar in care isi desfasoare
activitatea un medic de familie sau chiar un medic specialist;
Existenţa unui spital în oraşul Calafat;
Existenţe unei scoli postliceale, a unei şcoli de Arte şi meserii.

Puncte slabe
•

Nivel redus de implicare a institutiilor locale în activităţile sociale ale
zonei din lipsa fondurilor;
Camine culturale dotate insuficient sau necorespunzator;
Dispensare comunale slab dezvoltate;
Institutii de invatamant primar si gimnazial care nu raspund
standardelor UE;
Infrastructura scolara de slaba calitate;
Existenta redusa a caminelor de batrani si a centrelor de copii in zona;
Parcurile, spatiile de joaca pentru copii, pistele de biciclete etc. sunt
aproape inexistente in zona;

•
•
•
•
•
•

Oportunitati
Riscuri
•
•

Valorificarea traditii si obiceiurilor din zona prin accesarea de
programe cu finantare europeana sau de la bugetul de stat;
Accesarea de finantari nerambursabile pentru reabilitarea institutiilor
publice locale: scoli, dispensare comunale, camine culturale;

•
•
•

Pierderea in timp a traditiilor si obiceiurilor locale;
Posibilitati limitate de desfasurare a activitatilor sportive in zona;
Dificultati intampinate in accesarea fondurilor neramburabile datorita
lipsei cunostintelor in domeniu;
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După cum se poate observa, analiza SWOT detaliaza fiecare aspect
prezentat în teritoriu fiind realizată, aşadar, în conformitate cu analiza
diagnostic. Prin urmare, toate elementele care se regăsesc în partea I
(Prezentarea teritoriului- Analiza diagnostic) sunt analizate în cadrul matricei
SWOT şi permit, astfel, identificarea corecta a punctelor tari şi slabe, a
oportunităţilor şi a amenintarilor în ceea ce priveşte:
-

descriere geografică şi fizică,

-

localizarea teritoriului,

-

populaţie – demografie,

-

patrimoniu de mediu,

-

patrimoniu arhitectural şi cultural,

-

economia locală,

-

repartizarea populaţiei active,

-

agricultura,

-

industrie – IMM – micro-întreprinderi,

-

comerţ şi sectorul de servicii,

-

servicii pentru populaţie şi infrastructuri medico-sociale,

-

activităţi sociale şi instituţii locale, politicile de dezvoltare locală
întreprinse în teritoriu.

Aşadar, analizele diagnostic şi SWOT realizate pentru teritoriul
“Calafat” dovedesc conformitatea Planului de Dezvoltare Locala cu cerinţele
Ministerului în ceea ce priveşte criteriului de selecţie CS 3.1.1 „Evaluarea
situaţiei iniţiale şi analiza nevoilor şi a potenţialului zonei (diagnostic şi analiză
SWOT)”.
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Partea A - III – A: Priorităţi

Una dintre cele mai dificile etape în realizarea unui Plan de Dezvoltare Locală este
reprezentată de stabilirea priorităților. Odată realizată amănunțit analiza teritorială, îmbinând
informațiile de ordin statistic cu elementele descriptive caracteristice locale, s-a trecut la realizarea
unui diagnostic sintetic, materializat în analiza SWOT. Acestea au fost punctele de plecare în
stabilirea exactă a direcțiilor de dezvoltare viitoare, adecvate specificului teritoriulului GAL
“Calafat”.
La baza realizării strategiei se află abordarea „de jos în sus”, un factor deosebit de
important, în afara concluziilor trase din teritoriu, care este reprezentat de opinia membrilor GAL și
a locuitorilor teritoriului. Astfel, au avut loc întâlniri în teritoriu, au fost organizate consultări
teritoriale și sectoriale. Astfel, în urma colectării de diferite statistici și informații asupra economiei,
elementelor de patrimoniu, demografie etc., s-a conturat o serie de concluzii asupra trăsăturilor
principale ale microregiunii “Calafat”. Aceste concluzii trase în unanimitate de către membrii GAL
se transpun în următoarele priorități, ca bază pentru stabilirea obiectivelor și a acțiunilor viitoare:
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Prioritățile stabilite de către partenerii GAL, alături de alte persoane relevante din
teritoriu a reprezentat un punct de plecare în formularea obiectivelor operaționale necesare, și
anume:
OBIECTIV

PRIORITATE

MĂSURA

O1

Generarea de locuri de muncă în domenii non-

1

312

agricole
O2

Încurajarea dezvoltării turismului rural

1

313

O3

Facilitarea accesului populației GAL la servicii

2

322

3

121, 123

4

111

1,3

421

sociale de bază precum și conservarea și
valorificarea patrimoniului
O4

Dezvoltarea și modernizarea sectorului agricol si
creșterea performanței întreprinderilor de
procesare agro-alimentare și forestiere

O5

Realizarea de acțiuni de formare și informare
adresate persoanelor adulte care activează în
sectoarele agricol, silvic și alimentar

O6

Realizarea de proiecte de cooperare
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Obiectivele operaționale necesare implementării Planului de Dezvoltare Locală au fost
alese în concordanță cu prioritățile stabilite anterior, au o relație sinergetică și
complementară cu acestea și reflectă, totodată, analizele diagnostic și SWOT ale
teritoriului “Calafat”
Prin urmare, obiectivele stabilite în cadrul teritoriului dovedesc conformitatea cu
cerințele Ministerului în ceea ce privește criteriul de selecție SCS 3.1.2. Prin urmare, acest
criteriu de selecție este respectat.

Așa cum am menționat și anterior, la baza stabilirii măsurilor și acțiunilor se află o paletă
largă de date, care au adus o importantă valoare adaugată diagnosticului prin oferirea unei viziuni
mai profunde asupra mediului rural. De asemenea, au fost realizate și aplicate și chestionare celor
mai reprezentative persoane din zonă, activitate ce a contribuit la

stabilirea măsurilor și a

acțiunilor.
Prin urmare, strategia de dezvoltare a GAL “Calafat” răspunde obiectivelor și priorităților
care derivă din identificarea principalelor probleme și oportunități ale regiunii Leader GAL
“Calafat”. Astfel, GAL “Calafat” și-a prioritizat domeniile viitoare de acțiune cu scopul de a
sprijini și a acoperi toate aspectele care se manifestă în teritoriu, implicând membrii GAL într-un
proces de dezvoltare integrator și cu caracter de durată.
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PARTEA A IV – A: PREZENTAREA MĂSURILOR
Axa Leader din PNDR are un caracter orizontal și presupune accesarea mai multor măsuri
prevăzute în FEADR. Așadar, impactul acţiunilor implementate prin această abordare este
foarte ridicat şi acoperă o arie largă de acţiuni şi beneficiari. De asemenea, sprijinul acordat
prin axa LEADER oferă posibilitatea, în contextul elaborării strategiilor de dezvoltare locală pe
baza nevoilor locale şi a punctelor forte, de a combina cele trei obiective ale celor trei axe din
FEADR respectiv: competitivitate, îmbunătăţirea mediului şi calitatea vieţii/diversificare.
După cum este prezentat și în continuare, toate acțiunile propuse sunt în concordanță cu
obiectivele și prioritățile strategiei și combină, în cadrul planului de dezvoltare locală teritoriul
“Calafat”obiectivele mai multor axe din PNDR (axele 1 si 3), prin intermediul urmatoarelor
masuri:
-

411 prin măsurile din PNDR aferente axei 1: 111, 121, 123;

-

413 prin masurile din PNDR aferente axei 3: 312, 313, 322;

-

421 pentru implementarea proiectelor de cooperare în care va fi implicat grupul de acțiune
locală teritoriul “Calafat”

-

431.2 pentru funcționarea grupului de acțiune locală teritoriul “Calafat” dobândirea de
competențe și animarea teritoriului.

Corelând acțiunile propuse cu obiectivele si prioritatile strategiei, se respecta,
inca o data, criteriul de selectie CS3.1.3. Totodată, îmbinarea obiectivelor mai multor
axe din PNDR demonstrează respectarea criteriului de selectie CS3.2.3. De asemenea,
după cum se poate observa din prezentarea măsurilor de mai sus, printre acestea se
numără și măsura de implementare a proiectelor de cooperare (masura 421) ceea ce
certifica respectarea criteriului de selectie CS3.2.2 privind cooperarea.
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Prioritati

Dezvoltarea întreprinderilor
rurale și a turismului rural

Schema nr 1.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE

Generarea de locuri de muncă
în domenii non-agricole
Încurajarea dezvoltării
turismului rural

Dezvoltarea infrastructurii
sociale și a patrimoniului
local

Valorificarea sectorului
agricol și a produselor

Realizarea de acțiuni de
formare profesională și

Facilitarea accesului populației
GAL la servicii sociale de bază
precum și conservarea și
valorificarea patrimoniului
Dezvoltarea și modernizarea
sectorului agricol si creșterea
performanței întreprinderilor de
procesare

Realizarea de acțiuni de
formare și informare
Realizare de proiecte de
cooperare

MASURI

-

Masura 411 prin masura 111
Formare profesionala,
informare
Masura 411 prin masura 121
Modernizarea exploatatiilor
agriocole
Masura 411 prin masura 123
Cresterea valorii adaugate a
produselor
Masura 413 prin masura– 312
Sprijin pt crearea si dezvoltarea
de microintreprinderi
Masura 413 prin masura 313
Incurajarea activitatilor turistice
Masura 413 prin masura 322
–
Renovarea satelor
Masura 421 Implementarea
proiectelor de cooperare
Masura 431.2 Functionarea
GAL

Prioritizarea de mai sus este în concordanță cu acțiunile pe care se fundamentează Planul de
Dezvoltare Locala “Calafat”, acțiuni prezentate în detaliu, în acest capitol. Așadar, prin descrierea
acțiunilor alese, se va demonstra conformitatea planului de dezvoltare locală cu cerințele
Ministerului în ceea ce privește

criteriul de selecție SCS3.1.3 „Acțiuni pentru atingerea

obiectivelor”.

Schema de mai sus indică relația existentă între priorități, obiective și măsuri. Astfel,
fiecare prioritate propusă este corelată cu unul sau mai multe obiective, respectiv cu una
sau mai multe măsuri, ceea ce demonstrează faptul că planul de dezvoltare locala ce se va
implementa în teritoriul “Calafat” combină obiectivele mai multor măsuri din PNDR.
Astfel, obiectivele și măsurile stabilite în cadrul planului de dezvoltare locală
dovedesc conformitatea cu cerințele Ministerului în ceea ce privește criteriul de selecție
SCS3.2.3.
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MASURA 411 PRIN MASURA 111 - FORMARE PROFESIONALĂ,
INFORMARE ŞI DIFUZARE DE CUNOSTINŢE
1. OBIECTIVE URMĂRITE
Obiectiv general: Îmbunătățirea competitivității sectoarelor agricol, silvic și alimentar, utilizarea
durabilă a terenurilor agricole și protecția mediului, prin acțiuni de formare, informare și difuzare de
cunoștințe inovative adresate persoanelor adulte care activează în sectoarele menționate.
Obiective specifice:
o

Dobândirea de informații și cunoștințe relevante care să permită gospodărirea
durabilă a terenurilor agricole și forestiere, creșterea calității managementului la
nivel de fermă, restructurarea și modernizarea în sectoarele de procesare și
comercializare pentru produsele agricole și forestiere, contribuind astfel la
îmbunătățirea condițiilor de viață și reducerea șomajului în zonele rurale.

o

Îmbunătățirea și dezvoltarea competențelor necesare pentru persoanele care sunt
sau vor fi implicate în activități forestiere pentru practicarea unui management
durabil al pădurilor în vederea creșterii suprafețelor forestiere, prelucrării lemnului
și valorificării eficiente a produselor pădurii.

Obiectivele operaționale urmăresc realizarea unor acțiuni care vor contribui la:
a) îmbunătățirea cunoștințelor tehnice și economice generale, corespunzătoare pentru agricultură,
silvicultură și industria alimentară;
b) pregătire generală pentru managementul și administrarea fermelor;
c) respectarea condițiilor de eco-condiționalitate și a Standardelor Pieței Agricole Comune,
diversificarea sau restructurarea producției fermelor (introducerea de noi produse și sisteme de
procesare);
d) conștientizarea fermierilor privind probleme generale de mediu în sectoarele agricol, forestier și
al industriei alimentare în scopul îmbunătățirii protecției mediului;
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e) educarea și conștientizarea proprietarilor de păduri (dobândirea conștiinței forestiere) în vederea
asigurării gospodăririi durabile a pădurilor coroborat cu valorificarea superioară a resurselor
forestiere și creșterea procentului de păduri la nivel național, ce reprezintă obiective principale ale
politicii naționale forestiere;
f) informări privind introducerea de noi tehnologii informaționale și de comunicare (IT).
Furnizarea acțiunilor de formare profesională precum și a acțiunilor de informare și difuzare
a cunoștințelor se va realiza pentru fiecare fermier, pe baza consimţământului acestuia, fără
discriminare pe criterii de vârsta, sex, rasă, origine etnică, apartenență politică sau religioasă etc.
Scopul urmărit prin aplicarea măsurii și corelația cu strategia și raportul cu strategia de
dezvoltare
Sectorul agricol din zona Grupului de Acțiune Locală “Calafat” este unul foarte important,
în ciuda faptului că numărul de persoane efectiv angajate în domeniu este redus. După cum s-a
observat anterior, cel mai adesea, persoanele active în acest sector sunt proprii lor angajați. Aceștia
necesită o instruire tehnică și economică în domeniu, corespunzătoare particularităților domeniului,
precum buna creștere a animalelor, standardele de calitate etc.
Evoluția tehnologică, alături de modificările legislative și a standardelor fac necesar ca
activitățile de formare profesională, informare și difuzare a cunoștințelor să fie extinse și la
persoanele adulte din teritoriul GAL - “Calafat”, persoane implicate în domenii care au legatură cu
agricultura, industria alimentară și silvicultura.
2. DESCRIEREA ACȚIUNILOR
Descrierea acțiunilor și modul în care acestea satisfac nevoile stabilite
Măsura sprijină:
o

Programe de formare profesională de scurtă durată (inițiere, perfecționare și
specializare), cu perioade diferențiate de pregătire, în funcție de tematica
cursului, grupul țintă și nivelul existent de pregătire al solicitanților de
formare profesională în vederea îmbunătățirii și perfecționării cunoștințelor
privind competențele manageriale și tehnice în domeniul agricol, forestier și
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agro-alimentar, introducerea de noi tehnologii și inovații, protecția mediului
și agricultura ecologică, cunoașterea și respectarea condițiilor de ecocondiționalitate etc.
o

Acțiuni de informare și difuzare de cunoștințe privind schemele de sprijin ale
PAC, a modului de aplicare a măsurilor pentru dezvoltare rurală. Acțiunile
prevăzute a se efectua prin această măsură au un caracter colectiv și nu
individual.

Acțiunile sunt destinate întregului teritoriu.
3. SINERGIA CU ALTE MASURI
Sinergia cu POS DRU
Măsura 411- 111 include activități care privesc dezvoltarea resurselor umane și prin urmare
ea este complementară cu Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, finanțat
prin Fondul Social European. Aceste linii de finanțare nu se suprapun, delimitarea dintre ele având
la bază tipul de intervenții și nu demarcarea teritorială. Complementaritatea POS DRU/PNDR este
prezentată în continuare:
POS DRU
o prin axa prioritara AP 1 “Educație și formare profesională în sprijinul creșterii
economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere” se oferă, prin intermediul
școlilor și liceelor specializate, programe de formare inițială în agricultură, finalizate
cu o atestare în acest domeniu.
o prin AP 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii” sau prin AP 5
“Promovarea măsurilor active de ocupare” se finanțează formarea profesională
continuă pentru persoanele din agricultură, agricultura de subzistență și
semisubzistență. Pentru persoanele ocupate în agricultură și în agricultura de
subzistență, POS DRU finanțeaza în cadrul AP 2 doar formarea profesionala în
vederea calificării (inclusiv recalificarea) ca și pentru celelalte sectoare. Prin AP 5 a
POS DRU se va promova orientarea, consultanța și formarea în domeniul
antreprenorial și în domenii nonagricole.
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PNDR - Măsura 411-111
Prin FEADR se vor finanța numai programe de formare de scurtă durată (cursuri de
bază și specializări) pentru perfecționarea cunoștințelor lucrătorilor din agricultură și
silvicultură. Pentru absolvenții acestor cursuri de formare se vor acorda atestate de
participare. Referitor la încurajarea îmbatrânirii active, POS DRU va susține măsurile care
urmăresc creșterea ratei ocupării. PNDR are în vedere pensionarea timpurie cu scopul de a
se transfera exploatările agricole de la fermierii batrâni la cei tineri în schimbul unor plăți
compensatorii. Astfel, creșterea competitivității agriculturii va fi urmărită prin stimularea
transformării gospodăriilor rurale în ferme agricole familiale cu caracter comercial, precum
și prin creșterea clasei de mijloc în zonele rurale prin promovarea tinerilor fermieri și a
concentrării exploatațiilor agricole. În ceea ce privește promovarea incluziunii sociale,
PNDR va susține măsuri de reabilitare și construire a infrastructurii de bază de mici
dimensiuni (drumuri, aducțiuni de apă, sisteme de aprovizionare cu apă curentă) și noi
investiții în infrastructura legată de serviciile sociale din zonele rurale. Aceste măsuri
completează operațiunile de promovare a incluziunii sociale finanțate în cadrul POS DRU,
facând astfel mai accesibilă implementarea proiectelor de incluziune socială în zonele rurale
izolate.
Așadar, mențiunile de mai sus demonstrează complementaritatea dintre măsura 411111 PNDR și POS DRU.
Acțiunile sprijinite de această măsura nu pot primi ajutor financiar nerambursabil
printr-un alt instrument de finanţare

4. BENEFICIARII ELIGIBILI
Beneficiarii finali sunt persoane adulte care activează în domeniile agriculturii, silviculturii
(inclusiv proprietari de pădure) și industriei agro-alimentare.
Beneficiarii direcți, furnizori ai acțiunilor de formare profesională, informare și difuzare a
cunoștințelor, sunt entități publice sau private care activează în domeniul formării profesionale a
adulților și/sau informării și difuzării de cunoștinte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și de
selecție.
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Furnizorii de formare profesională, informare și difuzare de cunoștinte pot fi entități publice
sau private care activează în domeniu, sunt înființate conform legislației în vigoare în România și
care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și de selecție.
Astfel, furnizorii de formare profesională, informare și difuzare de cunoștinte pot fi: entități
private - persoane juridice care au competență în domeniul agricol, silvic sau alimentar și entități
publice
Se va acorda prioritate furnizorilor de formare cu experiență specifică în dezvoltare rurală și
mai ales în cadrul programului LEADER.
În ceea ce privește evaluarea numărului de beneficiari, acesta s-a realizat în cadrul sintezei
măsurilor.
5. TIPURI DE ACȚIUNI ELIGIBILE
1. Oferirea de programe de formare profesională care cuprind acțiuni din domeniile agricol, silvic și
alimentar, ca de exemplu:
o

Diversificarea activităților în exploatațiile agricole, îmbunătățirea calității producției,
igiena și siguranța alimentelor, crearea de condiții pentru a asigura bunăstarea
animalelor și sănătatea plantelor, siguranța muncii, folosirea fertilizanților și
amendamentelor în agricultură în concordanță cu standardele Uniunii Europene;

o

Îmbunătățirea și încurajarea afacerilor;

o

Îmbunătățirea cunoștintelor privind protecția mediului;

o

Pregătire tehnică (noi tehnologii informaționale, introducerea de inovații, difuzarea
rezultatelor cercetării și a gestionării durabile a resurselor naturale etc.);

o

Managementul durabil al terenurilor agricole și forestiere;

o

Dezvoltarea unor capacități inovative în lanțul agro-alimentar;

o

Însușirea cerințelor privind eco-conditionalitatea și aplicarea unor metode de producție
compatibile cu întreținerea și ameliorarea peisajului, respectiv cu protecția mediului.

2. Sprijin financiar acordat pentru participarea fermierilor la diferite întruniri tematice, târguri,
expoziții, proiecte de succes, evenimente care pot contribui la informarea acestora privind, de
exemplu, noile tehnologii aplicate în diferite sectoare, sau pentru acțiuni de schimb de experiență
etc.
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Alte tipuri de acțiuni eligibile
1. Programe de instruire practică orientate către membrii grupului de acțiune locală “Calafat” și
către echipa sa tehnica. Pentru implementarea acestei acțiuni, se pot avea în vedere, de asemenea, și
forme de instruire practică in situ al căror scop este reprezentat de asimilarea de noi cunoștințe prin
puterea exemplului, cu privire la proiecte realizate în alte zone, fie la nivel național, fie la nivel
internațional.
2. Acțiuni de orientare pentru sprijinirea potențialilor agenți economici cu scopul consolidării
inițiativei antreprenoriale în cadrul unor noi activități care să diminueze dependența de agricultură:
agroturism, energie din surse alternative, marcă de calitate a produselor tradiționale, etc.
3. Acțiuni de orientare pentru înființarea de microîntreprinderi care au ca scop dezvoltarea
activităților de transformare /comercializare a produselor tradiționale cu o valoare adaugată.
4. Acțiuni pentru introducerea noilor tehnologii în activități non – agricole: „pepiniera de idei din
partea tinerilor”.
5. Cursuri de formare pentru administrarea de pagini web ce au ca scop comercializarea produselor
tradiționale și, astfel, extinderea canalelor de distribuție.
6. Acțiuni de formare a tinerilor pentru păstrarea identității teritoriului prin cunoașterea activităților
tradiționale și a modalităților de promovare.
7. Proiecte de formare pentru realizarea și marcarea unor rute turistice de interes pentru teritoriu: de
exemplu zone piscicole, zone agorturistice.
8. Acțiuni de instruire pentru realizarea standardelor de calitate incluse în cadrul imaginii de marcă
teritoriale (meniuri și degustări, seminarii practice, etc).
9. Acțiuni de formare pentru e-commerce în vederea accesului la un nou canal de distribuție și la
penetrarea unor piețe noi; reevaluarea nișei de piață.
10. Acțiuni de formare pentru realizarea de campanii de comunicare și difuziune a programului în
teritoriu.
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11. Programe pentru susținerea serviciilor de calitate în agroturism în concordanță cu politica de
protejare a mediului înconjurător.
Această activitate integrează probleme de mediu, ceea ce demonstrează conformitatea cu
criteriul de selectie CS3.2.6.

6. CRITERII DE SELECȚIE LOCALĂ
6.1. Criterii de eligibilitate pentru furnizorii de formare profesională, informare și difuzare de
cunoștințe:
- Sunt persoane juridice constituite în conformitate cu legislația în vigoare în România;
- Au prevazut în obiectul lor de activitate formarea profesională sau informare și difuzare de
cunoștințe;
- Dispun de personal calificat (pentru fiecare domeniu de acțiune furnizorul de formare va prezenta:
lista experților specializați pe acel domeniu, acordul scris al fiecărui expert pentru participarea la
serviciul de formare, informare și difuzare de cunoștinte, CV-ul fiecărui expert);
- Au acces la facilități administrative corespunzătoare activității specifice de formare sau de
informare și difuzare de cunoștințe;
- Dispun de capacitate tehnică și financiară necesare derulării activităților specifice de formare sau
de informare și difuzare de cunoștințe;
- Nu sunt în stare de faliment ori lichidare;
- Și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către
bugetul de stat.
6.2. Criterii de selecție pentru ofertele furnizorilor eligibili:
Atribuirea contractului de servicii se va face pe baza celui mai avantajos punctaj obținut în
urma aplicării unor criterii de selecție pentru ofertele furnizorilor eligibili, care se referă la:
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- Caracteristici privind nivelul calitativ și tehnic (înțelegerea nevoilor, numărul de experți,
experiența acestora, logistica folosită pentru implementarea proiectului etc.);
- Planificarea activităților;
- Oferta financiară.

6.3. Criterii de prioritizare pentru participanții la activitățile de formare profesională în
domeniul agricol
1.să fie tineri (sa aiba vârsta de cel mult 40 de ani);
2. să fie fermieri de semi-subzistență;
3. să fie membru al unui grup de producatori sau altor forme asociative recunoscute conform
legislației naționale în vigoare;
4. să aibă un proiect de investiții;
5. să aibă ferma amplasată într-o zonă defavorizată;
6. să fie beneficiari ai măsurilor din Axele I si II;
7. să aibă un nivel scăzut de educație.

7. INTENSITATEA AJUTORULUI
Ajutorul public acordat în cadrul acestei masuri este de 100% din totalul cheltuielilor
eligibile, conform anexei la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1698/2005. Beneficiarii finali nu vor
suporta niciun fel de taxe pentru a participa la activitățile sprijinite prin masură.

8. INDICATORI DE MONITORIZARE:
Tip indicator
Realizare
Realizare
Realizare
Realizare

Indicator
Numar total de beneficiari direcţi
Numar total de proiecte
Numar total de cursuri care integrează probleme de
mediu
Număr total de cursanţi care sunt fermieri de

Tinta 2012-2015
4
4
3
250
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Realizare
Realizare

semisubzistentă (beneficiari finali)
Numar total de cursanţi care reprezintă sau fac
parte dintr-o formă asociativă
Numar de beneficiari care reprezintă sau fac parte
dintr-o formă asociativă

Tip de indicator

Indicator

50
3

Ținta 2012- 2015

Număr participanți:

400

• număr de participanți la activităti de
formare profesională

150

• număr de participanţi la acţiuni de
informare si difuzare de cunoştinţe

250

din care:

Realizare

• femei

100

• tineri sub 40 de ani

170

Tipul participanților:
• activi în agricultură

280

• activi în industria alimentară

60

• activi în silvicultură

10

Număr total de zile realizate de toți
participanții (o zi echivalează cu 8 ore)
• de pregătire profesională
• de informare şi difuzare de cunoştințe

500
200

Număr de participanţi:

400

• care au terminat cu succes formarea
profesională

150

• care au beneficiat de acţiuni de
informare şi difuzare de cunoştinţe

250
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din care:

Rezultat

• femei

80

• tineri sub 40 de ani

170

Tipul participanţilor:
• activi în agricultură
• activi în industria alimentară
• activi în silvicultură
Impact

Creșterea productivității muncii în
agricultură, silvicultură și industria
alimentară

200
40
10
Creștere anuală
cu 5%

Indicatori adiționali
Tip de indicator

Indicator

Ținta 2012- 2015

Număr de fermieri care au aplicat pentru schema de
agromediu şi au parcurs un modul de formare
profesională sau au participat la acţiuni de informare.

200

Număr de beneficiari care au participat la un modul
de formare în domeniul privind protecţia mediului.

Realizare

100

Număr de beneficiari care au participat la un modul
de formare, eligibili pentru măsura 112 ”Instalarea
tinerilor fermieri”

100

Număr de beneficiari care au participat la un modul
de formare, eligibili pentru măsura 141 „Sprijinirea
fermelor de semi-subzistenta”

150

Număr de beneficiari care au participat la un modul
de formare în domeniul privind noi tehnologii
informationale, introducerea de inovatii etc.

100

Număr de beneficiari care au participat la un modul
de formare în domeniul privind diversificarea
activitătilor în exploataţiile agricole, îmbunătăţirea
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calitătii productiei, igiena si siguranţa alimentelor,
crearea de condiţii pentru a asigura bunăstarea
animalelor si sănătatea plantelor, siguranţa muncii,
folosirea fertilizanţilor şi amendamentelor în
agricultură în concordanţă cu standardele Uniunii
Europene.

150

9. BUGET
Bugetul alocat măsurii pentru perioada 2012-2015, pentru GAL “Calafat” este de 108.000 euro.
Activitatile stabilite sunt in conformitate cu prioritatea numarul 4 si cu obiectivul numarul 5,
prezentate în cadrul capitolului de priorități si, prin urmare, sunt in concordanta cu obiectivele si
prioritatile strategiei. Astfel, se respectă criteriul de selectie SCS3.1.3.
Prin intermediul măsurii 411-11, strategia de dezvoltare locală propusă demonstreaza
complementaritatea cu alte programe de dezvoltare. Prin urmare, se respectă criteriul de selecţie SCS3.1.4.
Categoria “alte tipuri de acțiuni eligibile” cuprinde activități inovative ce au ca scop dezvoltarea
zonei grupului de actiune locala “Calafat” prin producerea unor noi beneficii teritoriului si generarea unei
valori adaugate in zona. Prin urmare, strategia de dezvoltare locala propusă demonstrează respectarea
criteriului de selecţie CS3.2.1, privind acţiunile inovative.
Criteriile de selectie 1 şi 2 demonstrează faptul ca strategia propusă se adreseaza atât tinerilor cât si
fermierilor de semisubzistenta. Prin urmare, se respectă criteriile de selecţie CS3.2.4 si CS3.2.5 .
Criteriul de selectie locala 3 demonstreaza promovarea grupurilor de producatori si a formelor
asociative, drept pt care GAL “Calafat” ca scop promovarea structurilor asociative si, in acelasi timp,
respectarea criteriului de selectie CS3.2.7, privind grupurile de producatori, asociatiile si parteneriatele.
Criteriile de selecție locală prezentate mai sus sunt în conformitate cu cu prioritatea numărul 1 și cu
obiectivul numărul 3, prezentate în cadrul capitolului de priorități.
Astfel, criteriile de selectie locala propuse se încadreaza în obiectivele strategiei, ele fiind, totodată,
în conformitate cu prioritățile stabilite. Prin urmare, se respectă criteriul de selecţie CS3.1.5.
După cum o arată indicatorii menționati, măsura 411 (prin masura 111) se adresează inclusiv
fermierilor de semi-subzistență, ceea ce demonstrează respectarea criteriului de selectie SCS 3.2.4.
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MASURA 411 PRIN MASURA 121- MODERNIZAREA EXPLOATAŢIILOR
AGRICOLE
1. OBIECTIVE URMĂRITE
Obiectiv general: Creșterea competitivității sectorului agricol printr-o utilizare mai bună a
resurselor umane și a factorilor de producție.
Obiective specifice
o Introducerea și dezvoltarea de tehnologii și procedee noi, diversificarea producției,
ajustarea profilului, nivelului și calității producției la cerințele pieței, inclusiv a celei
ecologice, precum și producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile;
o Adaptarea exploatațiilor la standardele comunitare;
o Creșterea veniturilor exploatațiilor agricole sprijinite;
o Sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme asociative în
vederea încurajării fenomenului de asociere.
Obiective operaționale
Promovarea investițiilor în exploatațiile agricole din sectorul vegetal și de creștere a
animalelor pentru realizarea de construcții noi și/sau modernizarea construcțiilor agricole existente
din cadrul acestora și a utilităților aferente, achiziționarea de mașini și utilaje noi, înființarea de
plantații etc.
Scopul urmărit prin aplicarea măsurii și corelația cu strategia și raportul cu strategia
de dezvoltare
Conform concluziilor ce reies din analiza teritorială, o bună parte din populația GAL-ului
este ocupată în sectorul agricol, în ciuda faptului că nu figureaza ca salariați.
Între principalele elemente definitorii ale sectorului agricol regăsim suprafața considerabilă
de terenuri arabile, multe dintre ele neexploatate din cauza lipsei de fonduri, scăderea efectivelor de
animale, dotările tehnice necorespunzătoare etc. Neputând utiliza spațiile și dotările tehnice din
fostele unități de producție intensivă, micii agricultori s-au bazat pe creșterea animalelor în principal
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pentru autoconsum. Cu toate acestea, în ultimii ani, efectivele de animale au fost relativ stabile,
putându-se observa și semne de revigorare în acest sector.
Astfel, consolidarea exploatațiilor agricole este indispensabilă dezvoltării teritoriale și se va
baza în principal pe sprijinirea membrilor unei forme asociative recunoscute, a tinerilor fermieri, a
exploatațiilor agricole din zone defavorizate și va avea ca efect îmbunătățirea veniturilor
exploatațiilor agricole. Se impune în continuare accelerarea restructurării și modernizării
exploatațiilor agricole, având în vedere importanța economică, ecologică și socială a acestora,
pentru asigurarea dezvoltării unei agriculturi competitive și durabile, în conformitate cu cerințele de
ecocondiționalitate.
2. DESCRIEREA ACȚIUNILOR
Descrierea acțiunilor și modul în care acestea satisfac nevoile stabilite
În cadrul acestei masuri vor fi sprijinite investițiile orientate spre dotarea cu utilaje și
echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile privind
adaptarea construcțiilor agricole pentru respectarea standardelor comunitare și creșterea
competitivității exploatațiilor agricole.
Scopul sprijinului acordat prin măsura, cuprinde:
o Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor agricole;
o Respectarea standardelor comunitare aplicabile;
o Creșterea calității produselor obținute și diversificarea producției agricole;
o Promovarea producerii și utilizării durabile de energie, inclusiv energie din surse
regenerabile în cadrul fermei;
o Înființarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producție scurt (până la 5 ani) și
regenerare pe cale vegetativă (lăstari, drajoni etc.), cum ar fi culturile de plopi, sălcii,
salcâmi etc., în scopul producerii de energie regenerabilă;
o Creșterea competitivității produselor agricole prin promovarea procesării inclusiv a
produselor tradiționale la nivelul fermei și comercializarea directă a acestora.

Acțiunile sunt destinate întregului teritoriu.
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3. SINERGIA CU ALTE MĂSURI
Sprijinul acordat în cadrul masurii 411-121 poate fi completat în mod direct cu sprijinul
acordat prin măsurile 111 "Formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe” și 143
"Furnizarea de servicii de consiliere și consultanță pentru agricultori”.
De asemenea, sprijinul acordat prin măsură este complementar acțiunilor prevăzute în cadrul
altor măsuri din Axa I (123 "Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere”, 142
"Înființarea grupurilor de producători", 125 "Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii legate de
dezvoltarea și adaptarea agriculturii și silviculturii”, 112 "Instalarea tinerilor fermieri”, 141
„Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență”), Axa II și Axa III.
Sprijinul acordat acestei măsuri este complementar acțiunilor finanțate prin alte fonduri
europene:
-

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR);

-

Fondul de Coeziune (FC);

-

Fondul Social European (FSE).

Corelarea măsurii cu alte măsuri din FEADR și alte fonduri va avea un efect pozitiv atât
asupra modernizării sectorului productiv, cât și asupra filierelor de comercializare a produselor
agricole și a protecției mediului înconjurător.
4. BENEFICIARII ELIGIBILE
Descrierea tipului de beneficiari
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 121 sunt fermierii definiti
conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practică în principal activităţi agricole –
activitate principală conform Certificatului de Înregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comertului – a căror exploataţie este situată pe teritoriul tarii, are o dimensiune egală sau mai mare
de 2 UDE1, si care este înregistrată în Registrul unic de identificare / Registrul agricol. Astfel,
pentru a beneficia de sprijin, un solicitant trebuie să aibă ca obiect principal de activitate domeniul
agricol, conform Certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului, respectiv
codul CAEN 01xx. Pentru a demonstra că practică în principal activitati agricole, solicitantul
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trebuie sa faca dovada ca veniturile din activitatile agricole reprezintă cel puţin 50% din total
venituri din exploatare.
Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:
- Persoana fizică;
- Persoana fizică autorizată (înfiintată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008);
- Intreprinderi individuale (înfiintate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008);
- Intreprinderi familiale (înfiintate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008);
- Societate în nume colectiv – SNC (înfiintata în baza Legii nr. 31/1990, cu modificarile si
completarile ulterioare);
- Societate în comandită simplă – SCS (înfiintata în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile si
completarile ulterioare);
- Societate pe acţiuni – SA (înfiintata în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile si completarile
ulterioare);
-Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiintata în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile si
completarile ulterioare);
- Societate cu raspundere limitată – SRL (înfiintata în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile si
completarile ulterioare);
- Societate comercială cu capital privat (înfiintata în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificarile si
completarile ulterioare);
- Societate agricolă (înfiintata în baza Legii nr. 36/ 1991);
- Societate cooperativă agricolă (înfiintata în baza Legii nr. 1/ 2005);
- Grup de producatori (recunoscut în baza Legii nr. 338/ 2005), doar cu condiţia ca investiţiile
realizate să deserveasca interesele propriilor membri;
- Cooperativă agricolă (înfiintata în baza Legii nr. 566/ 2004), doar cu condiţia ca investiţiile
realizate să deservească interesele propriilor membri.
Condiții minime obligatorii pentru acordarea sprijinului:
a) Proiectul trebuie să respecte conformitatea cu obiectivul general al măsurii și cu cel puțin unul
din obiectivele specifice;
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b) Proiectul să fie în acord cu potențialul agricol al zonei1 și să demonstreze îmbunătățirea
performanței generale a exploatației agricole la data dării în exploatare a investiției;
c) Beneficiarul sau responsabilul legal al proiectului trebuie să dovedească o pregătire profesională,
în raport cu proiectul;
d) Beneficiarul trebuie să prezinte memoriul justificativ sau studiul de fezabilitate;
e) Beneficiarul trebuie să declare că asigură cofinanțarea investiției;
f) Beneficiarul trebuie să prezinte dovada că a făcut demersurile pentru a obține toate avizele și
acordurile conform legislației în vigoare din domeniul: sanitar-veterinar, sanitar, fitosanitar și de
mediu necesare realizării investiției în cadrul proiectului. Pentru toate tipurile de investiții,
potențialii beneficiari trebuie să obțină acordul de mediu în conformitate cu legislația națională. În
anumite situații menționate în legislație, acordul de mediu este însoțit obligatoriu de studiul de
impact de mediu, așa cum se prezintă la punctul 5.2. din PNDR.
Evaluarea numarului de beneficiari s-a realizat in cadrul sintezei măsurilor.

5. TIPURI DE ACȚIUNI ELIGIBILE
Tipuri de investiții (corporale/necorporale) și cheltuieli eligibile
În cadrul acestei masuri, sprijinul va fi acordat investițiilor corporale și necorporale, după
cum urmează:
i. Construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producția agricolă la nivel de fermă,
incluzând investițiile pentru respectarea standardelor comunitare si pe cele pentru protecția
mediului și depozitarea îngrăsămintelor;
1

Conform „Studiului pentru determinarea zonelor de potenţial, a zonelor geografice si marjelor brute
standard unitare pentru proiectele din cadrul măsurii 3.1 „Investiţii în exploataţii agricole din Programul
SAPARD”, ASAS-ICPA si ICDEA, 2004
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ii. Construirea şi/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol,
inclusiv utilități şi racorduri identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul
justificativ;
iii. Construirea şi/sau modernizarea fermelor de taurine pentru producția de lapte, ca de exemplu:
echipamente pentru producerea de furaje, instalații de muls, linii tehnologice de prelucrare şi
ambalare a produselor, dotări tehnice în scopul asigurării controlului calității la nivel de fermă, etc.;
iv. Construirea şi/sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice şi instalațiilor de irigat,
asigurarea utilităților în vederea respectării condițiilor de mediu;
v. Achiziționarea sau achiziționarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, maşini, utilaje,
instalații, echipamente şi accesorii, echipamente şi software specializate, identificate ca necesare
prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ;
vi. Achiziționarea sau achiziționarea în leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare
activității de producție, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ;
vii. Înlocuirea plantațiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfârsitul ciclului biologic de producție
(minim 40 ani) si care nu sunt incluse în sistemul de restructurare/reconversie al plantațiilor de vițăde-vie sprijinit prin FEGA în cadrul OCP vin si înființarea plantațiilor pentru struguri de masă;
viii. Înființarea plantațiilor de pomi, arbusti fructiferi si căpsuni;
ix. Înființarea pepinierelor de viță de vie, pomi fructiferi si arbusti, alți arbori;
x. Investiții pentru producerea si utilizarea durabilă a energiei din surse regenerabile în cadrul
fermei;
xi. Investiții pentru înființarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producție scurt si regenerare
pe cale vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă;
xii. Investiții în apicultură, cu excepția celor realizate prin Programul Național Apicol;
xiii. Investiții pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzând echipamente
pentru vânzarea acestora, inclusiv depozitare, răcire etc.;
xiv. Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr.
1974/2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecți, ingineri şi consultanți, studii de fezabilitate, taxe pentru
eliberararea certificatelor, avizelor si autorizațiilor necesare implementării proiectelor, asa cum sunt
ele menționate în legislația națională, achiziționarea de patente si licențe (maxim 8% din valoarea
totală eligibilă a proiectului, dacă proiectul prevede și construcții, și maxim 3% în cazul în care
proiectul nu prevede realizarea construcțiilor);
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xv. Investiții necesare adaptării exploatațiilor pentru agricultura ecologică;
xvi. Investițiile necesare realizării conformității cu standardele comunitare.
Alte tipuri de cheltuieli eligibile
1. Achiziționarea instalațiilor de energie regenerabilă în activitățile de construcție destinate
sectorului agricol.
Investițiile și costurile neeligibile sunt:
o

Construcția sau modernizarea locuinței;

o

Achiziționarea de bunuri second-hand;

o

Achiziția de drepturi de producție agricolă, de animale, plante anuale și plantarea lor,
conform art. 55, pct.2 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1974/2006;

o

Achiziționarea de teren;

o

TVA, cu excepția TVA-ului nedeductibil, în cazul în care este în mod real și definitiv
suportat de către beneficiari, alții decât persoanele neimpozabile, conform art. 71 (3), lit. A
din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005;

o

Costuri operaționale, inclusiv costuri de întreținere și chirie;

o

Comisioane bancare, costurile garanțiilor și cheltuieli similare;

o

Contribuția în natură;

o

Costuri de schimb valutar, taxe și pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate
contului euro APDRP;

o

Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de
asigurare etc.;

o

Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu exceptia studiilor tehnice, a planurilor
de afaceri și a studiilor de fezabilitate;

o

Costuri aferente Planului de afaceri sprijinit prin măsura 143 „Furnizarea de servicii de
consiliere și consultanță pentru agricultori”;

o

Costuri privind închirierea de maşini, utilaje, instalații și echipamente;

o

Investiții privind operațiunile de simplă înlocuire în conformitate cu art. 55 din
Regulamentul (CE) nr. 1974/2006;

o

Investiții în sectorul de piscicultură și acvacultură;
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o

Investiții în exploatații de creștere a animalelor de blană;

o

Investiții pentru producerea pomilor de Crăciun;

o

Investitiile realizate în cadrul schemelor de sprijin în conformitate cu art. 2(2) din
Regulamentul (CE) nr. 1974/ 2006.

6. CRITERII DE SELECȚIE LOCALĂ
1. Proiecte ale căror beneficiari sunt tineri (persoane până în 40 de ani).
2. Proiecte ale căror beneficiari sunt fermieri de semi-subzistență.
3. Proiecte ale căror beneficiari sunt constituiţi sub o formă asociativă sau sunt membrii unei
forme asociative recunoscute conform legislaţiei în vigoare;
4. Proiecte care includ acțiuni de protecție a mediului.
5. Exploatații agricole care se adaptează la standardele comunitare nou introduse;
6. Exploatații din sectoarele prioritare, în ordinea de priorități prezentată mai sus.
7. Exploatații agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/FEADR pentru aceleași
tip de activitate;
8. Exploatații vegetale și de creșterea animalelor în sistem ecologic;
9. Proiectele care au și investiții pentru procesarea produselor agricole;
10. Exploatații agricole aflate în zonele defavorizate.

7. INTENSITATEA AJUTORULUI
Ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% şi nu va depăși 200.000 Euro. Pentru aceste
sectoare sprijinul nerambursabil se va putea majora cu:
• 10% pentru investițiile realizate de tinerii agricultori, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii
cererii de finanțare;
• 10% pentru investiţiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural, în zone cu
handicap natural şi în arii naturale protejate încadrate în reţeaua Natura 2000 (conform
Regulamentului CE nr.1698/2005, art. 36, litera a, punctele i, ii si iii);
• 10% pentru investițiile având drept scop implementarea noilor provocări prin următoarele tipuri de
operațiuni: „îmbunătățirea eficienței utilizării și depozitării îngrășământelor cu azotat”, „instalații
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pentru tratamentul apelor reziduale în exploatații agricole și în cadrul proceselor de prelucrare și
comercializare”. Această majorare se aplică exclusiv la partea din proiect destinată investițiilor în
aceste două tipuri de operațiuni.
Beneficiarii acestei măsuri vor beneficia de majorarea cu 10% conform mențiunilor
anterioare, investițiile realizate de către aceștia încadrându-se în una din cele 3 categorii de mai sus.
Proiectele implementate prin prezenta strategie nu vor depăși plafonul maxim de
200.000 de euro co-finanțare publică și o valoare totală a investiției de 400.000 de euro.

8. INDICATORI DE MONITORIZARE
Tip indicator
Realizare
Realizare

Realizare

Indicator
Număr de proiecte sprijinite ale căror
beneficiari sunt tineri
Proiecte ale caror beneficiari reprezintă sau
fac parte dintr-o formă asociativă (grup de
producători, asociaţii, parteneriate etc)
Număr de proiecte care integreaza
probleme de mediu

Tip de indicator

Indicator
Număr de exploatații care primesc sprijin pentru
investiţii

Ținta 2012-2015
6
9

5

Ținta 2012- 2015
16

Împărţit în funcție de:
Realizare

• statutul juridic
• gen femei si barbati
• categoria de vârstă a beneficiarului
Volumul total al investițiilor (Euro)

640.000

Împărtit în funcție de:
• tip de investiție (investiții în îmbunătățirea
terenurilor, investiții în clădiri, în utilaje, alte
investiții)
• tip de sector agricol, în conformitate cu Decizia
(CE) nr. 369/2003*)
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Rezultat

Număr de exploataţii care realizează/introduc noi
produse şi/sau noi tehnologii

3

Impact

Creșterea productivității muncii

Crestere anuală cu
7%

Indicator

Ținta 2012- 2015

Indicatori adiționali
Tip de indicator

Număr de exploataţii de semi-subzistentă sprijinite
Număr de exploataţii sprijinite apartinând membrilor
formelor asociative
Realizare

14

9

Număr de forme asociative sprijinite

3

Număr de exploataţii care produc şi utilizează
energia regenerabilă

3

Număr de exploatații care îndeplinesc standardele
comunitare, ca urmare a sprijinului

16

Cresterea VAB în exploataţiile sprijinite (mil. Euro)

1,2

Cresterea economică (mil. Euro)
din care contribuţia Măsurii 121

1,2

Cresterea productivităţii muncii

Crestere anuală cu
7%

Rezultat

Impact

0,7

9. BUGET
Bugetul alocat măsurii pentru perioada 2012-2015, pentru GAL “Calafat” este de 640.000 euro
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-

Obiectivele prezentate mai sus reflectă analiza SWOT, ele fiind in
conformitate cu prioritatea 3 și cu obiectivul numărul 4, prezentate în cadrul
capitolului de priorități. După cum se poate observa, și în cadrul acestei masuri,
obiectivele stabilite pentru implementarea planului de dezvoltare locală din zona
reflectă analiza SWOT a grupului iar între obiective și priorități există o relație
sinergetică și complementară. Prin urmare, criteriul de selectie CS3.1.2 este
respectat.
Activităţile prezentate mai sus sunt în conformitate cu prioritatea 3 si cu
obiectivul numărul 4, prezentate în cadrul capitolului de priorităţi. Actiunile
stabilite in cadrul acestei masuri, sunt in concordanta cu obiectivele si prioritatile
strategiei. Prin urmare, criteriul de selectie SCS3.1.3 se respecta inca o data.
Dupa cum se poate observa, prin intermediul măsurii 411-121, strategia de
dezvoltare locală propusă, demonstrează complementaritatea cu alte programe de
dezvoltare. Prin urmare, criteriul de selecţie CS3.1.4 se respectă.
Categoria “alte tipuri de cheltuieli eligibile” cuprinde acţiuni inovative ce au
ca scop dezvoltarea zonei grupului de acţiune locală zona “Calafat” prin
producerea unor noi beneficii teritoriului şi generarea unei valori adăugate în
zonă. Prin urmare, strategia de dezvoltare locala propusă demonstrează respectarea
criteriului de selecţie CS3.2.1, privind acţiunile inovative.
Criteriile de selecţie 1, 2 prezentate mai sus demonstrează faptul ca strategia
propusă se adreseaza atât tinerilor cât şi fermierilor de semisubzistenţă. Prin
urmare, se respecta criteriile de selecţie CS3.2.4 si CS3.2.5 .
Criteriul de selecţie locală 3 demonstrează promovarea grupurilor de
producatori şi a formelor asociative. Introducerea acestui criteriu de selecţie locală
ca reprezentând o prioritate pentru zona “Calafat” are ca scop promovarea
structurilor asociative şi, in acelasi timp, respectarea criteriului de selecţie CS3.2.7,
privind grupurile de producă tori, asociaţiile şi parteneriatele.
Criteriul de selecţie 4 prezentat mai sus demonstrează faptul că strategia
grupului de acţiune locală zona “Calafat” integreaza probleme de mediu. Prin
urmare, acest criteriu de selecţie locală propus este in conformitate cu criteriul de
selecţie CS3.2.6 recomandat de minister.
După cum o arata indicatorii mentionaţi anterior, măsura 411 (prin masura
121) se adresează inclusiv fermierilor de semi-subzistență, ceea ce demonstrează
respectarea criteriului de selecţie SCS 3.2.4.
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MASURA 411 PRIN MASURA 123 - CREŞTEREA VALORII ADĂUGATE A
PRODUSELOR AGRICOLE ŞI FORESTIERE
1. OBIECTIVE URMĂRITE
Obiectiv general: Creșterea competitivității întreprinderilor de procesare agro-alimentare și
forestiere prin îmbunatățirea performanței generale a întreprinderilor din sectorul de procesare și
marketing a produselor agricole și forestiere, printr-o mai bună utilizare a resurselor umane și a
altor factori de producție.
Obiective specifice
a) Introducerea și dezvoltarea de tehnologii și procedee pentru obținerea de noi produse agricole și
forestiere competitive;
b) Adaptarea întreprinderilor la noile standarde comunitare atât în etapa de procesare cât și în cea de
distribuție a produselor obținute;
c) Îmbunatățirea veniturilor întreprinderilor sprijinite prin creșterea valorii adăugate a produselor
agricole;
d) Creșterea valorii adăugate a produselor forestiere precum și a eficienței economice a activității
microîntreprinderilor, prin dezvoltarea și modernizarea echipamentelor, proceselor și tehnologiilor
de prelucrare.
Obiective operaționale
Sprijin pentru investiții vizând îmbunătățirea procesării și marketingului produselor agricole și
forestiere
Scopul urmărit prin aplicarea măsurii și corelația cu strategia și raportul cu strategia de
dezvoltare
Zona rurală “Calafat”, la fel ca majoritatea zonelor rurale românești este predominată de
industria agro-alimentară, aceasta fiind și principala piață de desfacere pentru produsele obținute în
sectorul primar. Odată cu intrarea româniei în Uniunea Europeană se urmărește îmbunătățirea
calității produselor, realizând investiții în creșterea performanței întreprinderilor active în acest
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sector. De asemenea, aceste întreprinderi se confruntă și cu o serie de dificultăți legate de
managementul deșeurilor acumulate în timpul activității productive. Pentru a reduce impactul
negativ asupra mediului, este necesar ca întreprinderile de procesare să acorde o atenție sporită
realizării de investiții pentru creșterea valorii adăugate a subproduselor rezultate.
Având în vedere situația existentă, sprijinul acordat prin această măsura va încuraja, în zona
“Calafat”, realizarea de investiții pentru procesarea și marketingul produselor agro-alimentare și a
produselor forestiere, având ca țintă finală creșterea valorii produselor prin respectarea condițiilor
de calitate și de siguranță alimentară precum și satisfacerea cerințelor de piață. De asemenea, în
vederea optimizării sectorului agroalimentar și forestier, procesarea produselor agricole și forestiere
ar trebui să fie realizată, pe cât posibil, în zonele locale unde acestea sunt produse, pentru evitarea
cheltuielilor suplimentare de transport și a creșterii emisiilor de gaze.
2. DESCRIEREA ACȚIUNILOR
Descrierea acțiunilor si modul in care acestea satisfac nevoile stabilite
Sprijinul prin aceasta măsură se acordă pentru realizarea de investiții corporale și
necorporale în cadrul întreprinderilor pentru procesarea și marketingul produselor agricole care
procesează materii prime, incluse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene, cu
excepția produselor piscicole și care obțin produse incluse și neincluse în Anexa I, pentru:
a) Dezvoltarea de noi produse, procese și tehnologii;
b) Promovarea investițiilor pentru producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile;
c) Adaptarea la cerințele pieței, în funcție de resursele locale precum și deschiderea de noi
oportunități de piață;
d) Promovarea investițiilor pentru producerea biocombustibililor;
e) Promovarea de investiții pentru respectarea standardelor comunitare;
f) Creșterea productivității muncii în sectorul agro-alimentar;
g) Aplicarea măsurilor de protecția mediului, inclusiv măsuri de eficiență energetică;
h) Creșterea numărului de locuri de muncă și a siguranței la locul de muncă.
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Pentru investițiile de procesare și marketing a produselor agricole care vizează obținerea de
produse neincluse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunității Europene, vor fi sprijinite numai
sectoarele precizate în schema de ajutor de stat, care va fi conformă regulamentelor de ajutor de stat
și numai de la data intrării în vigoare a acesteia.
De asemenea, sprijinul este acordat pentru investiții corporale și necorporale pentru
procesarea și marketingul produselor forestiere, prin:
a) Creșterea eficienței sectorului de procesare și marketing a produselor forestiere prin
inovații și introducerea de noi tehnologii, mașini și echipamente, cu respectarea standardelor de
siguranță în muncă și de protecție a mediului;
b) Adaptarea la cerințele pieței, a prelucrării și comercializării produselor forestiere, în
funcție de resursele locale și explorarea de noi oportunități de piață de desfacere;
c) Îmbunătățirea competitivității unităților de prelucrare și comercializare a produselor
forestiere prin creșterea randamentului instalațiilor și proceselor de prelucrare și a calității
produselor;
d) Obținerea de surse de energie regenerabilă din biomasă forestieră;
e) Îmbunătățirea dotărilor microîntreprinderilor prin achiziționarea de echipamente, utilaje și
mașini complexe de recoltare și prelucrare, în cadrul aceluiași proces tehnologic, a produselor
forestiere, cum sunt mașinile forestiere multifuncționale de recoltat cu impact redus asupra
mediului;
f) Creșterea numărului de locuri de muncă în sectorul procesării și valorificării produselor
forestiere;
g) Creșterea productivității muncii în sectorul forestier;
h) Pentru procesarea produselor forestiere lemnoase sunt eligibile numai operațiile care au
loc înainte de prelucrarea industrială în conformitate cu art. 19 din Regulamentul (CE) nr.
1974/2006.
Acțiunile sunt destinate întregului teritoriu.
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3. SINERGIA CU ALTE MASURI
Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri poate fi completat în mod direct cu sprijinul
acordat prin masura 111 “ Formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe”. De asemenea,
sprijinul acordat prin măsură este complementar acțiunilor prevăzute în cadrul altor măsuri din Axa
I (121 "Modernizarea exploatațiilor agricole”, 122 ”Îmbunătățirea valorii economice a pădurii”,
125„Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea și adaptarea agriculturii și
silviculturii" și 142 "Înființarea grupurilor de producatori") și Axa III.
Demarcarea cu celelalte axe din PNDR
Prin Axa 4 (in cadrul prezentei masuri) sunt sprijinite numai micro-întreprinderile din
mediul rural, care:
- Procesează produse din Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene dar nu obțin
produse alimentare ca produs finit;
- Produc si utilizează în procesul de producție (ca parte componentă a proiectului) energie din surse
regenerabile.
Prin Axa 1 sunt sprijinite investițiile în:
- Întreprinderile (micro-întreprinderi, IMM-uri și întreprinderi intermediare) de industrie alimentară;
- Întreprinderile care produc și utilizează în procesul de producție (ca parte componentă a
proiectului) energie din surse regenerabile.
Demarcarea cu alte fonduri
Sprijinul acordat acestei măsuri este complementar acțiunilor finanțate prin alte fonduri:
- Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR);
- Fondul de Coeziune (FC);
- Fondul Social European (FSE).
Prin FEDR sunt sprijinite întreprinderile (micro-întreprinderi, IMM-uri, întreprinderi
intermediare din mediul urban si întreprinderi mari), care:
- Procesează produse din Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene, dar nu obţin
produse alimentare ca produs finit;
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- Obțin energie electrică/termică din biocombustibil, exceptând întreprinderile care procesează
produse agricole listate în Anexa I la Tratat.
Corelarea măsurii cu alte măsuri din FEADR și alte fonduri va avea un efect pozitiv atât
asupra producției, cât și a canalelor de comercializare și a mediului înconjurător.
Acțiunile sprijinite de această măsura nu pot primi ajutor financiar nerambursabil printr-un
alt instrument de finanţare!
4. BENEFICIARII ELIGIBILI
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin această măsură sunt persoane fizice
autorizate şi persoane juridice înregistrate în baza legislaţiei din România ca microîntreprinderi,
întreprinderi mici şi mijlocii (în conformitate cu Recomandarea (CE) nr. 361/2003 şi alte
întreprinderi, astfel:
- 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 s-a realizat în cadrul subcapitolului de descriere a
măsurilor.
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5. TIPURI DE ACȚIUNI ELIGIBILE
Tipuri de investiții (corporale / necorporale)
Sprijinul va fi acordat pentru investiții corporale și/sau necorporale întreprinderilor din
industria de prelucrare a produselor agro-alimentare și forestiere .
Investiții corporale (lista indicativă):
Pentru produsele agricole
a) Construcții noi și/sau modernizarea clădirilor folosite pentru procesul de producție, inclusiv
construcții destinate protecției mediului, infrastructura internă și utilități, precum și branșamente și
racorduri necesare proiectelor;
b) Construcții noi și/sau modernizări pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite frigorifice engross;
c) Achiziționarea sau achiziționarea în leasing de noi utilaje, instalații, echipamente, aparate și
costuri de instalare;
d) Investiții pentru îmbunătățirea controlului intern al calității materiei prime, semifabricatelor,
produselor și subproduselor obținute în cadrul unităților de procesare și marketing;
e) Investiții pentru producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile;
f) Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare
activităţii de producţie şi, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul
justificativ.

Investitii necorporale pentru produsele agricole și forestiere (lista indicativă):
i. Organizarea și implementarea sistemelor de management al calității și de siguranță alimentară,
dacă sunt în legatură cu investițiile corporale ale proiectului;
ii. Cumpărarea de tehnologii (know-how), achiziționarea de patente și licențe pentru pregătirea
implementării proiectului;
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iii. Costurile generale ale proiectului conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr.
1974/2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecți, ingineri și consultanți, studii de fezabilitate, taxe pentru
eliberararea certificatelor, avizelor și autorizațiilor necesare implementării proiectelor, așa cum sunt
ele menționate în legislația națională, pentru pregătirea implementării proiectului (maxim 8% din
valoarea totală eligibilă a proiectului, daca proiectul prevede și construcții și maxim 3% în cazul în
care proiectul nu prevede realizarea construcțiilor);
iv. Achiziționarea de software, identificat ca necesar prin studiul de fezabilitate sau memoriul
justificativ.
Investiții care nu se finanțează prin această măsură:
i. Procesarea sfeclei de zahăr care nu se încadrează în cota alocată, precum și procesarea trestiei de
zahăr;
ii. Procesarea tutunului;
iii. Investiții pentru unități de ecarisaj;
iv. Investiții în activitatea de cercetare pentru obținerea de noi produse și tehnologii în domeniul
procesării și marketingului produselor agricole și forestiere;
v. Investiții care sprijină direct vânzarea cu amănuntul.
Investițiile și costurile neeligibile pentru produsele agricole și forestiere sunt:
i. Construcția sau modernizarea locuinței;
ii. Achiziționarea de bunuri second–hand;
iii. Achiziționarea de teren;
iv. TVA cu excepția TVA-ului nerecuperabil, în cazul în care este în mod real și definitiv suportat
de către beneficiari, alții decât persoanele neimpozabile, conform art. 71 (3), lit. a din Regulamentul
(CE) nr. 1698/2005;
v. Costuri operaționale, inclusiv costuri de întreținere și chirie;
vi. Comisioane bancare, costurile garanțiilor și cheltuieli similare;
149

Plan de Dezvoltare Locală: Potential GAL “Calafat”

vii. Costuri privind contribuția în natură;
viii. Costuri privind promovarea produselor pe piața internă prin expoziții, reclame și publicitate;
ix. Costuri de schimb valutar, taxe și pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului
euro APDRP;
x. Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de asigurare
etc.;
xi. Cheltuieli realizate înainte de aprobarea proiectului, cu excepția studiilor tehnice, a planurilor de
afaceri și a studiilor de fezabilitate;
xii. Investiții privind operațiunile de simplă înlocuire în conformitate cu art. 55 din Regulamentul
(CE) nr. 1974/2006;
xiii. Investițiile realizate în cadrul schemelor de sprijin prevăzute la Art. 2 (2) din Regulamentul
(CE) nr. 1974/ 2006;
xiv. Investițiile realizate de către organizațiile de producători din sectorul legume-fructe care
beneficiază de sprijin prin Organizarea Comună de Piață.
În ceea ce privește defalcarea acțiunilor, în materiale și imateriale, aceasta este prezentată în
partea de descriere a măsurilor.
6. CRITERII DE SELECȚIE LOCALĂ
Condiții minime obligatorii pentru acordarea sprijinului:
o Proiectul trebuie să respecte conformitatea cu obiectivul general al măsurii și cu cel
puțin unul din obiectivele specifice;
o Beneficiarul sau responsabilul legal al proiectului trebuie să dovedească o pregătire
profesională, în raport cu proiectul;
o Beneficiarul trebuie să prezinte memoriul justificativ sau studiul de fezabilitate;
o Beneficiarul nu trebuie să fie în dificultate, în înțelesul prevederilor din Îndrumările
Comunității cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea firmelor
aflate în dificultate (Jurnalul Oficial 2004/C 244/02);
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o Beneficiarul trebuie să declare că asigură cofinanțarea investiției;
o Beneficiarul trebuie să prezinte dovada că va obține toate avizele și acordurile
conform legislației în vigoare din domeniul: sanitar-veterinar, sanitar, fitosanitar și
de mediu necesare realizării investiției în cadrul proiectului. Pentru toate tipurile de
investiții, potențialii beneficiari trebuie să obțină acordul de mediu în conformitate
cu legislația națională. În anumite situații menționate în legislație, acordul de mediu
este însoțit obligatoriu de studiul de impact de mediu, așa cum se prezintă la punctul
5.2. din PNDR;
o În cazul produselor agricole cu cotă de procesare, beneficiarul, la depunerea cererii
de finanţare, trebuie să facă dovada că deține cota la nivelul investiției pe care
urmează să o realizeze.
Criterii de selecție a proiectelor
1. Proiecte ale căror beneficiari sunt reprezentanţi de tineri (persoane până în 40 de ani).
2. Proiecte ai căror beneficiari sunt reprezentaţi de fermieri de semi-subzistență.
3. Proiecte ai căror beneficiari sunt membri unei forme asociative recunoscute conform
legislației în vigoare;
4. Proiecte care includ acțiuni de protecție a mediului.
5. Beneficiari micro-întreprinderi/ IMM care se adaptează la standardele comunitare nou
introduse;
6. Microîntreprinderi/ IMM-uri din zone unde există materie primă disponibilă și nu există
capacități de procesare;
7. Beneficiari care nu au mai beneficiat de alt sprijin SAPARD/FEADR pentru același tip de
activitate;
8. Beneficiari Microintreprinderi/ IMM-uri care sunt atât producătoare de materie primă cât și
procesatoare;
9. Beneficiari Microintreprinderi/ IMM-uri care procesează produse tradiționale;
10. Beneficiari Microintreprinderi/ IMM-uri care colectează și/sau procesează produse
ecologice;
11. Beneficiari Microintreprinderi/ IMM-uri care procesează produse lemnoase și care
promovează tehnologii de protecția mediului.
12. Beneficiari ale căror proiecte prevăd investiţii în energie regenerabilă;
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13. Beneficiari care sunt unităţi productive in sectoarele prioritare.

7. INTENSITATEA AJUTORULUI
Pentru microîntreprinderi si întreprinderi mici si mijlocii
Pentru microîntreprinderi si întreprinderi mici si mijlocii cuantumul sprijinului este de 50%
din valoarea eligibilă a investiției. Pentru alte întreprinderi cuantumul sprijinului este de 25% din
valoarea eligibilă a proiectului.
Proiectele implementate prin prezenta strategie nu vor depăși plafonul maxim de 200.000 de
euro co-finanțare publică și o valoare totală a investiției de 400.000 de euro.

8. INDICATORI DE MONITORIZARE
Tip indicator
Realizare
Realizare
Realizare
Realizare

Realizare

Indicator
Număr total de proiecte sprijinite
Număr de proiecte sprijinite ale caror beneficiari
sunt tineri
Număr de proiecte sprijinite ale caror beneficiari
sunt fermieri de semisubzistenţă
Proiecte ale caror beneficiari reprezintă sau fac
parte dintr-o forma asociativă (grup de producători,
asociaţii, parteneriate etc)
Număr de proiecte care integrează probleme de
mediu

Tip de indicator

Indicator
Numărul total al întreprinderilor

Ținta 2012-2015
9
3
7
5

3

Ținta 2012- 2015
9

Împărţite în funcţie de:
• dimensiunea acestora
− micro-întreprinderi

7

− IMM

2

− altele
• tipul de sector (agricultură în conformitate cu

7
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Realizare

Decizia (CE) nr. 369/2003*, silvicultură si
industrie alimentară)
• tipul de activitate (procesare/marketing,
dezvoltare)
Volumul total al investiţiilor (euro)

2
450.000

Împărţite în functie de:
• dimensiunea acestora
o micro-întreprinderi

380.000

o IMM

70.000

o altele
• tipul de sector (agricultură în conformitate cu
Decizia (CE) nr. 369/2003*, silvicultură si
industrie alimentară)
• tipul de activitate (procesare/marketing,
dezvoltare)
Creşterea VAB (mil. Euro)

370.000

80.000
0,7

Împărţită în funcţie de tipul de sector
(agricultură în conformitate cu Decizia (CE) nr.
369/2003*, silvicultură si industrie alimentară)

Rezultat

Numărul de întreprinderi care introduc produse
noi şi/sau tehnici noi

2

Împărtite în functie de:
• reorganizarea producţiei din care:
pentru produsele agricole
- produse noi

1

- tehnologii noi

1

pentru produsele forestiere
- produse noi
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- tehnologii noi
• tipul de sector (agricultură în conformitate cu
Decizia (CE) nr.369/2003*, silvicultură si
industrie alimentară)
Impact

Creşterea economică (mil. Euro) din care
contribuţia Măsurii 123
Creşterea productivităţii muncii

1
0,7
Creştere anuală
cu 8%

Indicatori adiționali

Tip de indicator

Indicator

Ținta 2012- 2015

Capacități implicate aferente proiectelor aprobate
pe tip de sector (agricultură în conformitate cu
Decizia (CE) nr. 369/2003*, silvicultură si
industrie alimentară)
• noi
• modernizate

2
2

Număr de întreprinderi sprijinite, din care:
- cu programe de restructurare până în 2012
- care aparţin formelor asociative
Realizare

Rezultat

9
3

Număr de întreprinderi care îndeplinesc
standardele comunitare, ca urmare a sprijinului

5
9
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9. BUGET
Bugetul alocat măsurii pentru perioada 2012-2013, pentru GAL “Calafat”, este de 450.000
euro.

-

Obiectivele prezentate mai sus reflectă analiza SWOT, ele fiind in conformitate
cu prioritatea 3 si cu obiectivul numarul 4, prezentate in cadrul capitolului de
prioritati. Dupa cum se poate observa, şi in cadrul acestei masuri, obiectivele stabilite
pentru implementarea planului de dezvoltare locală reflectă analiza SWOT a grupului
iar între obiective si priorităţi exista o relaţie sinergetica şi complementară. Prin
urmare, criteriul de selecţie CS3.1.2 este respectat înca o data.
După cum se poate observa, prin intermediul măsurii 411-123, strategia de
dezvoltare locală propusă demonstrează complementaritatea cu alte programe de
dezvoltare. Prin urmare, criteriul de selecţie CS3.1.4 se respectă incă o data.
După cum se poate observa, criteriile de selecţie 1 şi 2 prezentate mai sus
demonstrează faptul ca strategia propusă se adresează atât tinerilor cât si fermierilor
de semisubzistenţă. Prin urmare, se respectă criteriile de selecţie CS3.2.4 si CS3.2.5 .
In acest caz, criteriul de selecţie locală 3 demonstrează promovarea formelor
asociative. Introducerea acestui criteriu de selectie locala ca reprezentând o prioritate
pentru zona, are ca scop promovarea structurilor asociative si, in acelaşi timp,
respectarea criteriului de selecţie CS3.2.7, privind grupurile de producători, asociaţiile
şi parteneriatele.
După cum se poate observa, criteriul de selecţie 4 prezentat mai sus
demonstrează faptul că strategia grupului de acţiune locala integrează probleme de
mediu. Prin urmare, acest criteriu de selecţie locală propus este in conformitate cu
criteriul de selecţie CS3.2.6 recomandat de minister.
Criteriile de selecţie locală prezentate mai sus sunt in conformitate cu
prioritatea 3 si cu obiectivul numărul 4, prezentate in cadrul capitolului de priorităţi.
După cum se poate observa, criteriile de selecţie locala propuse se incadreaza in
obiectivele strategiei, ele fiind, totodată, in conformitate cu priorităţile stabilite. Prin
urmare, criteriul de selecţie CS3.1.5 se respectă înca o data.
După cum o arată indicatorii menționati anterior, măsura 411 (prin masura 123)
se adresează inclusiv fermierilor de semi-subzistență, ceea ce demonstrează respectarea
criteriului de selectie SCS 3.2.4.
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MĂSURA 413 PRIN MĂSURA 312 - SPRIJIN PENTRU CREAREA ŞI
DEZVOLTAREA DE MICRO-ÎNTREPRINDERI
1. OBIECTIVE URMĂRITE
Obiectivul general al măsurii vizează dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin
încurajarea activităților non-agricole, în scopul creșterii numărului de locuri de muncă și a
veniturilor adiționale.
Obiective specifice
a) Crearea și menținerea locurilor de muncă în spațiul rural;
b) Creșterea valorii adăugate în activități non-agricole2;
c) Crearea și diversificarea serviciilor pentru populația rurală prestate de către micro-întreprinderi.
Obiective operaționale:
- Crearea de micro-întreprinderi precum și dezvoltarea celor existente în sectorul non agricol, în
spațiul rural;
- Încurajarea iniţiativelor de afaceri promovate, în special de către tineri și femei;
- Încurajarea activităților meșteșugărești și a altor activități tradiționale;
- Reducerea gradului de dependență față de agricultură.
Scopul urmărit prin aplicarea măsurii și corelația cu strategia și raportul cu strategia
de dezvoltare
În prezent în cadrul teritoriului GAL “Calafat”, cea mai mare parte a populației este direct
dependentă de activitățile agricole, în detrimentul altor sectoare de activitate esențial a fi dezvoltate
în zonă. În același timp, deși analiza teritorială indică un număr relativ crescut de mici întreprinderi
rurale sau mic urbane, cele mai multe sunt active în sectorul comerțului, și mai puțin în servicii. O
altă problemă este reprezentată de șomajul crescut pe fondul situației economice nefavorabile,
2
Cu excepţia activităţilor ce presupun obţinerea de produse non-Anexa 1 la Tratat, susţinute prin Măsurile 121 si 123
ale Axei 1.
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precum și migrarea intensivă a tineretului spre orașe. Astfel se explică necesitatea creării de locuri
de muncă alternative, precum și a surselor de venit adiționale din activități non-agricole, alături de
reorientarea forței de muncă către dezvoltarea serviciilor pentru populația rurală.
Sprijinul vizat prin această măsură se adresează micro-întreprinderilor, precum și
locuitorilor din spațiul rural care doresc să desfășoare o activitate economică devenind antreprenori.
O atenție deosebită se va acorda tinerilor din spațiul rural, dat fiind faptul că este imperativ necesară
„menținerea” acestora în teritoriu și stimularea natalității locale.
2. DESCRIEREA ACȚIUNILOR
Descrierea acțiunilor și modul în care acestea satisfac nevoile stabilite
Sprijinul activităților non-agricole în spațiul rural3 prin intermediul dezvoltării
microîntreprinderilor atât nou create cât si existente.
Acțiunile prevăd:
i. Investiții în activități non-agricole productive cum ar fi:
- Industria ușoara (obiecte de artizanat, încalţăminte, lâna, blană, tricotaje, produse de uz
gospodaresc, produse odorizante etc.);
- În activități de procesare industrială a produselor lemnoase - începând de la stadiul de cherestea
(ex. mobilă);
- Mecanică fină, asamblare mașini, unelte și obiecte casnice, producerea de ambalaje etc.
ii. Investiții pentru dezvoltarea activităților meșteșugărești, de artizanat și a altor activități
tradiționale non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lânii, olăritul, brodatul,
confecționare instrumente muzicale tradiționale etc.), precum și marketingul acestora (mici
magazine de desfacere a propriilor produse obținute din aceste activități).

3

Spaţiul rural cuprinde totalitatea comunelor ca unităţi administrativ teritoriale, împreună cu satele componente în
conformitate cu definiţia menţionată în Capitolul 3.1.1., PNDR.
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iii. Servicii pentru populația rurală cum ar fi:
- Servicii de croitorie, frizerie, cizmărie;
- Servicii de conectare și difuzare internet;
- Servicii de mecanizare, protecție fitosanitară, însămânțare artificială a animalelor;
- Servicii reparații mașini, unelte și obiecte casnice.
iv.Investiții în producerea de energie regenerabilă
- Achiziționarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât
biocombustibilii.
Acțiunile sunt destinate întregului teritoriu.

3. SINERGIA CU ALTE MĂSURI
Demarcarea

intervenției

FEADR

și

FEDR

pentru

producerea

energiei

electrice/termice din surse regenerabile:
- FEADR (PNDR - Axa 4, Măsura 413 prin Măsura 312) va sprijini achiziționarea de
echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât biocombustibilii, numai ca
parte componentă a proiectelor și folosirea acesteia în activitățile specifice derulate de către microîntreprinderile din spațiul rural;
- FEDR (POS-CCE) va sprijini întreprinderile (IMM-uri, intermediare şi mari) care produc
energie din alte surse regenerabile ca activitate principală (exceptând atât întreprinderile care
procesează produse agricole listate în Anexa 1 la Tratat cât și micro-întreprinderile din spațiul
rural).
Demarcarea intervenției FEADR și FEDR pentru investiții productive derulate de
către micro-întreprinderi:
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- FEADR (PNDR - Axa 4, Măsura 413 prin Măsura 312) va sprijini micro-întreprinderile
din spațiul rural care desfășoara activități nonagricole, exceptând micro-întreprinderile
pentru start-up de high tech4 si spin-off-urile5 inovative.
- FEDR (POS CCE) va sprijini micro-întreprinderile pentru start-up-urile de high tech si
spin-off-urile inovative de pe întreg teritoriul tarii,
- FEDR (POR) va sprijini micro-întreprinderile din spațiul urban.
Coerența intervenției FEADR (PNDR-Axa 4) cu intervenția FSE (POS DRU):
Investițiile susținute prin PNDR - Axa 4, Măsura 413 prin Măsura 312, sunt completate de
intervenția POS DRU privind orientarea, consilierea și traning-ul în domeniul antreprenorial și nonagricol acordat locuitorilor din mediul rural, în special celor provenind din agricultura de
subzistență.
Demarcarea cu Măsura 123 (PNDR-Axa 1) în privința micro-întreprinderilor din
spațiul rural se face astfel:
Energie regenerabilă:
Prin Măsura 123 sunt susținute producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile ca
parte componentă a proiectului de investiții în procesul productiv specific activităților acestei
măsuri, în timp ce prin Măsura 413 -prin Măsura 312- este susținută achiziționarea de echipamente
de producere a energiei din alte surse regenerabile decât biocombustibilii, ca parte componentă a
proiectelor și folosirea acesteia în activitățile specifice acestei măsuri.

4

Start-up-urile de high tech sunt întreprinderi inovative cu o vechime de max. 3 ani, care implementează
(produc şi comercializează pe piaţă) rezultatele obtinute din activitati de cercetare.

5

Spin-off este o noua companie creată, de un grup de cercetare dintr-o instituţie publică de cercetare, pentru
a produce si comercializa propriile rezultate CD.
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Pentru activități productive:
Componenta Măsurii 413 prin Măsura 312 care necesită stabilirea unui criteriu de demarcare cu
Măsura 123 este reprezentată de obținerea unui produs non-Anexa 1 prin procesarea unui produs
Anexa 1. Astfel, criteriul de demarcare este urmatorul:
Prin Măsura 123 sunt susținute activități de procesare a produselor Anexa 1 având drept
rezultat obținerea unui produs non-Anexa 1 care poate fi numai produs alimentar sau
biocombustibil;
Prin Măsura 413- prin Măsura 312- sunt susținute activități de procesare a produselor Anexa
1 având drept rezultat obținerea unui produs non-Anexa 1 care poate fi numai produs nonalimentar, cu excepția biocombustibilului.
În concluzie, demarcarea se face în funcție de tipul activității sprijinite.
Acțiunile sprijinite de această măsura nu pot primi ajutor financiar nerambursabil printr-un
alt instrument de finanţare.
4. BENEFICIARII ELIGIBILI
- Micro-întreprinderile așa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/2003 și în
legislația naționala în vigoare6 (având mai puțin de 10 angajați și o cifră de afaceri anuală netă sau
active totale având o valoare de până la 2,0 milioane Euro).
- Persoane fizice (neînregistrate ca agenți economici) - care se vor angaja ca până la data semnarii
contractului de finanțare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată7 și să
funcționeze ca micro-întreprindere.
Evaluarea numărului de beneficiari s-a realizat în cadrul subcapitolului de descriere a
măsurilor.

6

Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvolţării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările şi
completările ulterioare.
7

Conform Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociaţiilor familiale care desfaşoară activităţi
economice în mod independent, cu modificarile şi completările ulterioare.
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5. TIPURI DE ACȚIUNI ELIGIBILE
Descrierea tipului operațiunilor
Se vor sprijini operațiuni legate de:
- Investiții corporale (construcția, modernizarea, extinderea clădirilor în scop productiv; dotarea
aferentă cu echipamente, utilaje etc., inclusiv achiziționarea în leasing a acestora);
- Investiții necorporale (software, patente, licențe etc.), inclusiv achiziționarea în leasing a acestora.
Conform Art. nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, vor fi susținute costurile generale legate
de întocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecți, ingineri și consultanță, studii de
fezabilitate/memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor
necesare implementării proiectelor, așa cum sunt ele menționate în legislația națională, achiziția de
patente și licențe, în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor, iar pentru
proiectele care nu prevad construcții, în limita a 5%.
Criterii de eligibilitate:
•

Micro-întreprinderile atât cele existente cât si start-up8 trebuie să fie înregistrate și să-și

desfășoare activitatea propusă prin proiect, în spațiul rural;
• Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiției;
• Micro-întreprinderea trebuie să nu fie în dificultate9;
•

Beneficiarul

sau

responsabilul

de

proiect să

facă dovada deținerii

de aptitudini

manageriale/marketing sau în acord cu activitatea propusă prin proiect (experiență/cursuri de
formare profesională absolvite - cel puțin nivel de inițiere, cursuri de calificare etc.) sau să le
dobândească până la efectuarea ultimei plăți;
• Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele și acordurile necesare investiției respective;

8

Nou înfiinţate

9

Firme în dificultate definite conform prevederilor Liniilor Directoare Comunitare cu Privire la Ajutoarele de Stat pentru Salvarea si
Restructurarea Firmelor în Dificultate (Community Guidelines On State Aid For Rescuing And Restructuring Firms in Difficulty)
publicate în OJ C244, 1.10.2004, p.2;
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• Beneficiarul trebuie să prezinte avizele/autorizațiile de mediu10, necesare investiției;
• Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmează să
realizeze investiția sau dreptul de folosință pe o perioadă de cel puțin 10 ani;
• Beneficiarul să declare pe proprie răspundere că va asigura cofinanțarea proiectului;

Activități neeligibile
• Activități sprijinite prin măsurile Axei 1 și Axei 2 si 3 ale PNDR;
• Fabricarea băuturilor alcoolice și a berii;
• Fabricarea produselor din tutun;
• Fabricarea armamentului și muniției;
• Baterea monedelor;
• Activități de turism și recreaționale legate de activitatea turistică;
• Acțiuni exclusiv de comerț și intermedieri comerciale, cu excepția vânzării de produse obținute
din propriul proces productiv;
• Intermedieri financiare;
• Tranzacții imobiliare;
• Cercetare-dezvoltare;
• Administrație publică și apărare;
• Asigurări sociale din sistemul public;
• Jocurile de noroc și pariurile precum și activitățile recreative legate de acestea;
10

Conform protocolului încheiat cu Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile, orice investiţie realizată prin PNDR va fi încadrată
de către MMDD care va solicita, după caz, un studiu de impact asupra mediului.
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• Activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale;
• Activități de pescuit și/sau acvacultura;
• Investiții legate de prelucrarea primară a lemnului până la stadiul de cherestea;
• Activități în industria extractivă de produse energetice;
• Producerea de energie din surse regenerabile ca activitate principală, în scopul vânzării;
• Activități de fabricare a produselor de cocserie, a produselor obținute din acestea și a
combustibililor nucleari;
• Restaurarea, consolidarea și conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural din grupa B și natural
din spațiul rural.
Cheltuieli neeligibile
• Impozite și taxe fiscale;
• Costuri operaționale, inclusiv costuri de întreținere și chirie;
• Comisioane bancare, costurile garanțiilor și cheltuieli similare;
• Cheltuieli pentru cumpărarea de echipament second – hand;
• Achiziționarea de teren/cladiri;
• Contribuția în natură;
• TVA, cu excepția TVA-ului nedeductibil, în cazul în care este în mod real si definitiv suportat de
catre beneficiari, alții decât persoanele neimpozabile, conform art.71 (3), lit. a) din Regulamentul
(CE) nr.1698/2005;
• Costuri de schimb valutar, taxe și pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului
euro APDRP;
• Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de asigurare etc.
Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu excepția studiilor tehnice, a planurilor de
afaceri și a studiilor de fezabilitate;
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• Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente;
În ceea ce privește defalcarea acțiunilor în materiale și imateriale, aceasta s-a realizat în
cadrul subcapitolului de descriere a măsurilor.
6. CRITERII DE SELECȚIE LOCALĂ
1. Proiecte ale căror solicitanți sunt reprezentați de tineri (persoane până în 40 de ani).
2. Proiecte care includ acțiuni de protecție a mediului.
3. Proiecte ale caror beneficiari sunt constituiti sub o forma asociativă sau sunt membri unei
forme asociative recunoscute conform legislaţiei in vigoare;
4. Aplicantul nu a mai primit fonduri comunitare pentru activitaţi similare în ultimii 3 ani;
5. Proiectele care prin activitatea propusa creeaza mai mult de un loc de munca/25.000 Euro
investiţi;
6. Proiectele care promoveaza activitaţi meşteşugareşti, de artizanat;
7.

Start-up-uri (micro-întreprinderi nou înfiinţate).

8.

Proiecte ce vizează dezvoltarea serviciilor sanitar-veterinare;

9.

Proiecte ce vizează achiziţionarea de echipamente pentru producere a energiei din alte surse
regenerabile decât biocombustibilii.

7. INTENSITATEA AJUTORULUI
Intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de până la 70%* din totalul cheltuielilor
eligibile și nu va depăși:
• 50.000 euro/proiect dacă beneficiarii sunt persoane fizice autorizate;
• 100.000 euro/proiect pentru micro-întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectorul
transportului rutier;
• 200.000 euro/proiect pentru alte micro-întreprinderi.
Proiectele finanțate prin prezenta strategie sunt mici și vor trebui să respecte un plafon
maxim al co-finanțării publice de cel mult 200.000 de euro.
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*Intensitatea ajutorului se va majora la 85% pentru investițiile în sectorul producției non –
agricole, la aprobarea ultimei propuneri de modificări ale PNDR.
Beneficiarii acestei măsuri vor primi tratament egal fără discriminare pe criterii de vârstă,
sex, rasă, origine etnică, apartenență politică sau religioasă etc.

8. INDICATORI DE MONITORIZARE
Tip indicator
Realizare
Realizare
Realizare

Realizare

Indicator
Numar total de proiecte sprijinite
Numar de proiecte sprijinite ale caror beneficiari
sunt tineri
Proiecte ale căror beneficiari reprezintă sau fac
parte dintr-o forma asociativă (grup de
producători, asociaţii, parteneriate etc)
Număr de proiecte care integrează probleme de
mediu

Tip de indicator

Indicator
Numărul total de micro-întreprinderi sprijinite

Ținta 2012-2015
15
7
8

4

Ținta 2012- 2015
15

Împărţite în funcţie de:
• statutul juridic (persoane fizice, persoane
juridice)
Realizare

• categoria de vârstă (<25 ani, ≥25)
• gen
• tipul micro-întreprinderii (nou înfiinţată sau
existentă - dezvoltarea micro-întreprinderilor)
Volumul total al investiţiei

Rezultat

750.000 €

Numărul brut de locuri de muncă create

30

Creşterea valorii adăugate brute non-agricole în
investiţiile sprijinite (mil. Euro)

1.8

Creşterea economică (mil. euro)
din care contribuţia Măsurii 312

0.9
0.7
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Impact

Crearea de locuri de muncă
din care contribuţia Măsurii 312

30
27

Indicatori adiționali
Tip de indicator

Indicator
Numărul de micro-întreprinderi sprijinite

Ținta 2012- 2015
15

Împărţit în funcţie de tipul investiţiei:

Realizare

Impact

• investiţii în activităţi non-agricole productive

3

• investiţii pentru dezvoltarea activităţilor
precum cele meşteşugăreşti şi de artizanat

2

• servicii pentru populaţia rurală prestate de către
micro-întreprinderi

10

•

2

investiţii în producerea de energie
regenerabilă

Creşterea ocupării în sectorul secundar si terţiar
în mediul rural din care contribuţia Măsurii 312

17%
14%

9.BUGET
Bugetul alocat măsurii pentru perioada 2012-2013, pentru GAL “Calafat”, este de 750.000 euro.
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Obiectivele prezentate mai sus reflectă analiza SWOT, ele fiind in conformitate cu
prioritatea 1 si cu obiectivul numarul 1, prezentate in cadrul capitolului de priorităţi.Dupa
cum se poate observa, şi in cadrul acestei masuri, obiectivele stabilite pentru implementarea
planului de dezvoltare locală reflectă analiza SWOT a grupului iar între obiective si priorităţi
există o relaţie sinergetica şi complementară. Prin urmare, criteriul de selecţie CS3.1.2 este
respectat încă o dată.
Activităţile prezentate mai sus sunt în conformitate cu prioritatea numarul 1 şi cu
obiectivul numărul 1, prezentate în cadrul capitolului de priorităţi. Aşadar, acţiunile stabilite
in cadrul acestei măsuri, sunt in concordanţă cu obiectivele si prioritaţile strategiei. Prin
urmare, criteriul de selecţie CS3.1.3 se respectă incă o data.
Prin intermediul acestei măsuri, strategia de dezvoltare locală propusă, demonstrează
complementaritatea cu alte programe de dezvoltare. Prin urmare, criteriul de selecţie CS3.1.4
se respectă înca o dată.
Criteriul de selecție 1 prezentat mai sus demonstrează faptul că strategia propusă se
adresează in special tinerilor. Prin urmare, se respectă criteriile de selecţie CS3.2.5 .
După cum se poate observa, criteriul de selecţie 2 prezentat mai sus demonstrează
faptul că strategia grupului de acţiune locală integrează probleme de mediu. Prin urmare,
acest criteriu de selecţie locală propus este in conformitate cu criteriul de selecţie SCS3.2.6
recomandat de minister.
După cum se poate observa, criteriul de selecţie locală 3 prezentat mai sus reprezintă o
formă de promovare, in cadrul zonei, a formelor asociative. Introducerea acestui criteriu de
selecţie locală ca reprezentând o prioritate pentru teritoriul GAL-ului demonstrează
respectarea criteriului de selecţie CS3.2.7 recomandat de minister.
Criteriile de selecţie locală prezentate mai sus sunt in conformitate cu prioritatea
numărul 1 şi cu obiectivul numărul 1, prezentate in cadrul capitolului de prioritaţi.
După cum se poate observa, criteriile de selecţie locală propuse se încadreaza in
obiectivele strategiei, ele fiind, totodata, in conformitate cu priorităţile stabilite. Prin urmare,
criteriul de selecţie CS3.1.5 se respecta încă o dată.
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MĂSURA 413 PRIN MĂSURA 313 - ÎNCURAJAREA ACTIVITĂŢILOR
TURISTICE
1. OBIECTIVE UMĂRITE
Obiectivul general al acestei măsuri este dezvoltarea activităților turistice în zonele rurale
care să contribuie la creșterea numărului de locuri de muncă și a veniturilor alternative,
precum și la creșterea atractivității spațiului rural.
Obiective specifice
o Crearea și menținerea locurilor de muncă prin activități de turism, în special pentru
tineri și femei;
o Creșterea valorii adăugate în activități de turism;
o Crearea, îmbunătățirea și diversificarea infrastructurii și serviciilor turistice;
o Creşterea numărului de turiști și a duratei vizitelor.
Obiective operaționale
o Creșterea și îmbunătățirea structurilor de primire turistice la scară mică;
o Dezvoltarea sistemelor de informare și promovare turistică;
o Crearea facilităților recreaționale în vederea asigurării accesului la zonele naturale
de interes turistic.

Scopul urmărit prin aplicarea măsurii și corelația cu strategia
Turismul rural reprezintă una dintre cele mai viabile alternative la activitățile
agricole, acest sector cunoscând un real potențial în sud – vestul Olteniei. În sprijinul acestei
afirmații vin prezența siturilor naturale, vecinătatea cu fluviul Dunărea, peisajele slab
antropizate, tradițiile și bucătăria locală etc.
Turismul rural din zona GAL “Calafat” nu este dezvoltat conform cererii pieței
turistice interne și internaționale; infrastructura turistică existentă nu răspunde pe deplin
cerințelor turiștilor din punct de vedere cantitativ și calitativ al spațiilor de cazare și a
locurilor de recreere, confruntându-se în prezent cu dificultăți sub aspect tehnic, financiar și
educațional. Tocmai din acest motiv, sprijinul acțiunilor din această măsură vizează prioritar
respectarea și promovarea principiilor de dezvoltare durabilă. În acest context, extinderea
ariei ofertei specifice, stimularea zonelor cu potențial turistic ridicat va fi atent monitorizată,
în timp ce vor fi respectate, în mod obligatoriu, măsurile de protejare a mediului.
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2. DESCRIEREA ACȚIUNILOR
Descrierea acțiunilor și modul în care acestea satisfac nevoile stabilite
Sprijinul prin acestă măsură vizează investiții în spațiul rural11:
a) Investiții în infrastructura de primire turistică;
b) Investiții în activități recreaționale;
c) Investiții în infrastructura la scară mică precum centrele de informare, amenajarea de
marcaje turistice, etc.;
d) Dezvoltarea și/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural.
Acțiunile sunt destinate întregului teritoriu.

3. SINERGIA CU ALTE MĂSURI
Demarcare FEADR –FEDR (PNDR –POR)
Intervenția FEADR vizează:
o investițiile realizate de micro-întreprinderi în infrastructura de primire turistică,
infrastructura recreațională din spațiul rural, cu excepția investițiilor din stațiunile
balneoclimaterice;
o centre locale de informare și promovare turistică din spațiul rural;
o investiții publice în infrastructura turistică la scară mică cu respectarea plafonului
stabilit prin măsură.
o intervenția FEDR vizează:
o investiții în infrastructura turistică în spațiul urban;
o investiții în infrastructura turistică în stațiunile balneo-climaterice indiferent de
teritoriu rural sau urban;
o centrele naționale de promovare turistică;
11

Spatiul rural cuprinde totalitatea comunelor ca unitaţi administrativ teritoriale, împreuna cu satele
componente în conformitate cu definiţia menţionata în Capitolul 3.1.1., PNDR.
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o investiții în infrastructura la scară mare în spațiul rural, cu respectarea costului total
al proiectului, de minim 1.500.000 euro.
Demarcare cu alte măsuri PNDR
o prin Măsura 413 (prin 312) sunt susținute investiții productive în sectorul nonagricol, exceptând activitățile de turism susținute prin Măsura 313;
o prin Măsura 322 sunt susținute investițiile în infrastructura publica de apă/apă uzată,
precum și infrastructura recreațională de utilitate publică pentru populația rurală, iar
prin Măsura 313 sunt susținute investițiile de racordare a structurilor de primire
turistică și a infrastructurii recreaționale la utilitățile publice, ca părți componente ale
proiectului;
o prin Măsura 125 sunt susținute doar investițiile de racordare a fermelor situate în
extravilan, la rețelele publice de alimentare cu apă și canalizare, în scopul dezvoltării
și adaptării agriculturii iar în privința silviculturii investițiile constau în colectarea
torenților în bazinele hidrografice.
Coerența intervenției PNDR (FEADR) cu intervenția POS DRU (FSE):
Investițiile susținute prin PNDR sunt completate de intervenția POS DRU privind
orientarea, consilierea și traning-ul în domeniul antreprenorial și non-agricol acordat
locuitorilor din mediul rural, în special a acelora care provin din agricultura de subzistență.
Acțiunile sprijinite de măsura 413-313 nu pot primi ajutor financiar nerambursabil
printr-un alt instrument de finanțare.

4. BENEFICIARII ELIGIBILI
o micro-întreprinderile;
o persoane fizice (neînregistrate ca agenți economici) - care se vor angaja ca până la
data semnării contractului de finanțare să se autorizeze cu un statut minim de
persoană fizică autorizată și să funcționeze ca micro-întreprindere;
o comunele prin reprezentanții lor legali conform legislației naționale în vigoare,
precum și asociațiile de dezvoltare intercomunitară realizate doar între comune și
înființate conform legislației naționale în vigoare;
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o ONG-uri.
Evaluarea numărului de beneficiari s-a realizat în cadrul subcapitolului de descriere a
măsurilor.
5. TIPURI DE ACȚIUNI ELIGIBILE
Descrierea tipului de operațiuni acoperite
Prin această măsură pot fi acoperite următoarele tipuri de acțiuni eligibile:
Pentru componenta a):
i. construcția, modernizarea12, extinderea și dotarea structurilor de primire turistice (structuri
agro-turistice si alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o micro-întreprindere)
având până la 15 camere:
• pentru investiții în structuri de primire turistice altele decât cele de agro-turism, nivelul de
confort și calitatea serviciilor propuse prin proiect, trebuie să atingă standardul de calitate13
de minimum 3 margarete/stele;
• pentru investițiile în agro-turism structura de primire turistică, nivelul de confort și calitate
a serviciilor propuse prin proiect, trebuie să atingă standardul de calitate de minimum 1
margaretă.
În cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic, este permisă doar
modernizarea și extinderea structurilor de primire turistice.
De asemenea, vor fi susținute investițiile de racordare la utilitățile publice,
achiziționarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât biocombustibii, ca parte componenta a proiectelor.
Pentru componenta b)
i. investiții private în infrastructura turistică de agrement independentă sau dependentă de
structura de primire turistica precum spații de campare, amenajări de ștranduri și piscine,
trasee pentru echitație inclusiv prima achiziție de cai în scop turistic (cu excepția celor
12

În cazul modernizării unei structuri de primire turistică aceasta va presupune în mod obligatoriu cresterea
nivelului de confort, cu cel putin o margaretă/stea.
13

In conformitate cu Ordinul 510/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind clasificarea
structurilor de primire turistice, cu modificările si completarile ulterioare.
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pentru curse și competiții) și asigurarea adăposturilor acestora (ca parte componentă a
proiectului), rafting etc.
Pentru componenta c)
i. construirea, modernizarea și dotarea centrelor locale de informare în scopul promovării,
prezentării și vizitării turistice.
ii. dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare pentru structurile de primire
turistice din spațiul rural, conectate la sistemele regionale și naționale;
iii. amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice14 de utilitate publică etc.;
iv. investiții legate de refacerea în scop turistic a vechilor trasee de cale ferată cu ecartament
îngust, a amenajărilor complementare acestora (ex: construcții, plan înclinat etc.),
recondiționarea echipamentelor și utilajelor;
v. investiții legate de înființarea și amenajarea de trasee tematice.
Pentru componenta d):
i. elaborare de materiale promoționale precum prima editare a materialelor în scopul
promovării acțiunilor turistice: broșuri de prezentare, panouri de informare hărţi, planuri ale
localităţilor, ghiduri turistice, CD-uri, DVD-uri, postere, website-uri informare şi/ sau
promovare.
Conform Art. nr. 55 din Regulamentul (CE) nr.1974/2006 pentru toate tipurile de
acțiuni, vor fi susținute cheltuielile cu achiziționarea de utilaje, echipamente, hardware, softuri, inclusiv achiziționarea în leasing a acestora, costurile de instalare și montaj și costurile
generale legate de întocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecți, ingineri și
consultanți, studii de fezabilitate/memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor,
avizelor și autorizațiilor necesare implementării proiectelor, așa cum sunt ele menționate în
legislația națională, achiziția de patente și licențe, în limita unui procent de 10% din valoarea
totală a proiectului, iar pentru proiectele care nu prevăd construcții în limita a 5%.

14

Definite conform Ordinului 510/2002, cu modificările si completările ulterioare: refugiile turistice sunt
structuri de primire turistice, situate în locuri izolate si greu accesibile, de regulă, la altitudini mari, având o
capacitate redusă, un grad minim de confort si un numar redus de personal de deservire. Acestea nu se
clasifică.
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Alte tipuri de acțiuni eligibile:
1. Realizarea de studii de piață preliminare pentru determinarea potențialului sectorului
agroturistic în teritoriu, ca alternativă la activitățile rurale și în mod complementar
pentru valorificarea produselor tradiționale.

Cheltuieli neeligibile
o impozite și taxe fiscale;
o costuri operaționale, inclusiv costuri de întreținere și chirie;
o comisioane bancare, costurile garanțiilor și cheltuieli similare;
o achiziționare de echipament second – hand;
o investiții realizate de fermierii care au activitate de bază pescuitul și/sau
acvacultură;
o achiziționarea cailor pentru curse și competiții;
o cheltuieli generate de activitățile de creștere a cailor;
o achiziționarea de teren/clădiri;
o achiziţia de mijloace de transport pentru uz personal;
o TVA, cu excepția TVA-ului nedeductibil, în cazul în care este în mod real și
definitiv suportat de către beneficiari, alții decât persoanele neimpozabile,
conform art.71 (3), lit. a din Regulamentul (CE) nr.1698/2005;
o costuri de schimb valutar, taxe și pierderi ocazionate de schimburile valutare
asociate contului euro APDRP;
o contribuția în natură;
o costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi,
prima de asigurare etc.;
o costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu excepția studiilor tehnice,
a planurilor de afaceri și a studiilor de fezabilitate;
o costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente.
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În ceea ce privește defalcarea acțiunilor în materiale și imateriale, aceasta s-a realizat
în cadrul subcapitolului de descriere a măsurilor.
6. CRITERII DE SELECȚIE LOCALĂ
Criterii de eligibilitate
o micro-întreprinderile, atât cele existente cât și start-up15 trebuie sa fie înregistrate și
să-și desfășoare activitatea propusă prin proiect, în spațiul rural;
o în cazul investițiilor în agro-turism, beneficiarul/membrul gospodariei agricole
trebuie să desfășoare o activitate agricolă în momentul aplicării;
o beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiției;
o micro-întreprinderea să nu fie în dificultate16 ;
o structurile de primire turistice rurale vor fi în conformitate cu normele de clasificare
prevăzute în legislația națională în vigoare;
o pentru investiții noi, modernizare și extindere în cazul structurilor de primire turistice
rurale, altele decât cele agro-turistice, nivelul de confort și calitatea serviciilor
propuse prin proiect trebuie să atingă standardul de calitate de minim 3
margarete/stele;
o pentru investiții în structuri de primire agro-turistice se va respecta definiția agroturismului dată în cadrul acestei fișe, iar nivelul de confort și calitatea serviciilor
propuse prin proiect trebuie să atingă standardul de calitate de minim 1 margaretă;
o în cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic, este permisă doar
modernizarea și extinderea structurilor de primire turistice;
o construcția, modernizarea și extinderea clădirilor trebuie să respecte prevederile
PUG;
o construcția, modernizarea și extinderea clădirilor trebuie să respecte/păstreze
arhitectura specifică locală;
o pentru investițiile noi în structurile de primire turistice, suprafața de teren aferentă
structurii de primire turistice (inclusiv în structuri de primire agro-turistice) trebuie să
fie în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare, în domeniul turismului
în vederea evitării supraaglomerării si a fragmentării excesive a peisajului natural;

15

Nou înfiinţate

16

Firme în dificultate, definite conform prevederilor Liniilor Directoare Comunitare cu Privire la
Ajutoarele de Stat pentru Salvarea si Restructurarea Firmelor în Dificultate (Community Guidelines
On State Aid For Rescuing and Restructuring Firms in Difficulty) publicate în OJ C244, 1.10.2004,
p.2;
174

Plan de Dezoltare Locală: Potenţial GAL “Calafat”

o angajament din partea beneficiarului că va introduce obiectivul investițional în
circuitul turistic;
o beneficiarul sau responsabilul legal de proiect să facă dovada deținerii de aptitudini
manageriale/marketing sau în acord cu activitatea propusă prin proiect
(experiența/cursuri de formare profesională absolvite - cel puțin nivel de inițiere,
cursuri de calificare etc.) sau să le dobândească până la efectuarea ultimei plăți;
o beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele și acordurile necesare investiției
respective,
o beneficiarul trebuie să prezinte avizele/autorizațiile de mediu17 necesare investiției,
să respecte după caz cerințele de mediu specifice investițiilor în perimetrul ariilor
protejate;
o beneficiarul trebuie sa dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care
urmează să realizeze investiția sau dreptul de folosință pe o perioada de cel puțin 10
ani;
o beneficiarul trebuie să declare pe propria răspundere că va asigura cofinanțarea
proiectului;
o beneficiarul care își propune o activitate generatoare de profit, trebuie să declare pe
propria răspundere faptul că suma totală a ajutorului public nerambursabil accesat de
către acesta nu depășește 200.000 Euro pe o perioada de pâna la 3 ani fiscali.
Pentru componenta a), b) :
i. aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investiții
similare în ultimii 3 ani;
ii. proiecte din zone cu potențial turistic ridicat, dar care nu sunt suficient dezvoltate din
acest punct de vedere ( lista comunelor cu potențial turistic);
iii. proiectele care prin activitatea propusă crează mai mult de un loc de muncă/ 25.000 Euro
investiți;
iv. proiecte derulate de femei/ tineri cu vârsta pâna în 40 de ani la data depunerii proiectului;
v. proiecte ce vizează activități recreaționale;
vi. proiecte care au în componența și investiții de producere a energiei din surse regenerabile
utilizate în scopul desfaşurării activității turistice;

17

Conform protocolului încheiat cu Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile, orice investiţie realizată prin
PNDR va fi încadrată de către MMDD care va solicita, după caz, un studiu de impact asupra mediului.
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vii. proiecte care prevăd, prin activitatea propusă, păstrarea și promovarea culturii
tradiționale;
viii. proiecte de investiții în agroturism.
Pentru componentele c) și d):
i.. proiectele care acoperă o zonă omogenă alcătuită din cel puțin 3 comune și în care există
minim 15 acțiuni/investiții de turism;
ii. proiecte care contribuie la promovarea tradițiilor culturale.
Criterii de selecţie locală pentru toate cele 4 componente:
1. proiecte ale căror solicitanți sunt reprezentați de tineri (persoane până în 40 de ani).
2. proiecte care includ acțiuni de protecție a mediului.
3. proiecte ale caror beneficiari sunt constituiti sub o forma asociativă sau sunt membri
unei forme asociative recunoscute conform legislației în vigoare;
7. INTENSITATEA AJUTORULUI
i. pentru investițiile în interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului public
nerambursabil va fi de pâna la 100% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși
valoarea de 200.000 Euro/proiect;
ii. pentru investiţiile generatoare de profit, intensitatea ajutorului public nerambursabil va
fi de pâna la:
- 85% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depăşi 100.000 Euro/ proiect în cazul
proiectelor de investiţii în agroturism;
- 85% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 200.000 Euro/proiect, în cazul
proiectelor de investiţii în activităţi recreaţionale;
-50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 200.000 Euro/ proiect pentru alte tipuri
de investiţii în turismul rural.
Beneficiarii acestei măsuri vor primi tratament egal fără discriminare pe criterii de
vârstă, sex, rasă, origine etnică, apartenență politică sau religioasă etc.
Proiectele finanțate prin strategie sunt mici și vor respecta un plafon de maxim
200.000 de euro co-finanțare publică, iar valoarea totală a investiției nu va depăși 400.000
de euro.
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8. INDICATORI DE MONITORIZARE
Indicator
Număr total de proiecte sprijinite
Număr de proiecte sprijinite ale căror beneficiari
sunt tineri
Proiecte ale căror beneficiari reprezintă sau fac
parte dintr-o formă asociativă (grup de
producători, asociatii, parteneriate etc)
Număr de proiecte care integrează probleme de
mediu
Crearea de locuri de muncă

Ținta 2012-2013
6
3

Indicator
Numărul de noi activităţi turistice sprijinite
Împărţite după tipul de acţiune:
- infrastructura recreaţională si de primire
turistică
- infrastructura la scară mică precum centrele de
informare turistică, amenajare marcaje/trasee
turistice
- dezvoltarea/marketing-ul serviciilor de turism
rural
Volumul total al investiţiilor
Împărţite după tipul de acţiune
- infrastructura recreaţională si de primire turistică
- infrastructura la scară mică precum centrele de
-informare turistică, amenajare marcaje/trasee
turistice dezvoltarea/marketing-ul serviciilor de
turism rural
Numărul suplimentar de vizite turistice
Împărţite pe număr de înnoptări, număr de turisti
pe zi
Creşterea valorii adăugate brute non-agricole în
investiţiile sprijinite (mil. Euro)
Numărul brut de locuri de muncă create împărţit
pe categorie de gen si vârstă
Cresterea economică (mil. Euro) din care
contribuţia Măsurii 313
Crearea de locuri de muncă din care contribuţia
Măsurii 313

Ținta 2012- 2015
6

Indicator
Număr de acţiuni turistice în infrastructura
recreaţională si de primire turistică.
Împărtite după tipul de actiune:
- actiuni de agro-turism

Ținta 2012- 2015
4

Tip indicator
Realizare
Realizare
Realizare

Realizare
Rezultat

Tip de indicator

Realizare

Rezultat

Impact

4

3
10

4
1

1
383.529
280.000
50.000
53.529
200

0,75
10
0,7
0.6
10
8

Indicatori adiționali
Tip de indicator

Realizare

2
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Rezultat
Impact

- actiuni de turism rural
- activităti recreationale
Număr de structuri de primire turistică care îşi
diversifică gama de servicii turistice
Creşterea ocupării în sectorul secundar si terţiar
în mediul rural din care contribuţia Măsurii 313

2
1
10%
2%

10. BUGET
Bugetul alocat măsurii pentru perioada 2012-2015, pentru GAL “Calafat” este de
383529 euro.
Obiectivele prezentate mai sus reflectă analiza SWOT, ele fiind in conformitate cu
prioritatea 1 si cu obiectivul numărul 2, prezentate in cadrul capitolului de prioritaţi.
După cum se poate observa, si în cadrul acestei măsuri, obiectivele stabilite pentru
implementarea planului de dezvoltare locală reflectă analiza SWOT a grupului iar
între obiective si prioritaţi există o relatie sinergetică si complementară. Prin urmare,
criteriul de selecţie CS3.1.2 este respectat înca o data.
- Activitaţile prezentate mai sus sunt in conformitate cu prioritatea numarul 1 si cu
obiectivul numarul 2, prezentate în cadrul capitolului de prioritaţi. Prin urmare,
criteriul de selecţie CS3.1.3 se respectă înca o data.
- Prin intermediul acestei măsuri, strategia de dezvoltare locală propusă,
demonstrează complementaritatea cu alte programe de dezvoltare. Prin urmare,
criteriul de selecție CS3.1.4 se respectă încă o dată.
- Categoria “alte tipuri de acțiuni eligibile” cuprinde activități inovative ce au ca scop
dezvoltarea zonei grupului prin producerea unor noi beneficii teritoriului și
generarea unei valori adăugate în zonă. Prin urmare, strategia de dezvoltare locală
propusă demonstrează respectarea criteriului de selecție SCS3.2.1, privind acțiunile
inovative.
- Dupa cum se poate observa, criteriul de selectie 1 prezentat mai sus demonstrează
faptul ca strategia propusa se adreseaza in special tinerilor. Prin urmare, se respecta
criteriile de selecţie SCS3.2.5 .
- Criteriul de selecţie 2 prezentat mai sus demonstreaza faptul că strategia grupului
integrează probleme de mediu şi este în conformitate cu criteriul de selecţie SCS3.2.6
recomandat de minister.
- Criteriul de selecţie locala 3 prezentat mai sus reprezintă o formă de promovare, a
formelor asociative şi demonstrează respectarea criteriului de selecţie SCS3.2.7
recomandat de minister.
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MĂSURA 413 PRIN MĂSURA 322 - RENOVAREA, DEZVOLTAREA
SATELOR, ÎMBUNĂTĂŢIREA SERVICIILOR DE BAZĂ PENTRU
ECONOMIA ŞI POPULAŢIA RURALĂ ŞI PUNEREA ÎN VALOARE A
MOŞTENIRII RURALE
1. OBIECTIVE URMĂRITE
Obiectivul general al măsurii vizează îmbunătățirea condițiilor de viață pentru populație,
asigurarea accesului la servicii de bază și protejarea moștenirii culturale și naturale din
spațiul rural în vederea realizării unei dezvoltări durabile.
Scopul urmărit prin aplicarea măsurii și corelația cu strategia
Așa cum reiese și din analiza teritorială, infrastructura socială de la nivelul GAL
“Calafat” este precară, deficitară și are nevoie de îmbunătățiri importante. Standardele
atinse de sistemele sanitar și educațional ale zonei sunt mult sub cele europene, iar
dezvoltarea teritoriului, în ansamblul său, nu se poate realiza fără cel puțin aceste două
componente fundamentale. De asemenea, pe teritoriul GAL “Calafat” există un număr
impresionant de obiective de patrimoniu, care necesită reabilitare. Aceste două aspecte fac
accesarea acestei măsuri necesară în cadrul teritoriului GAL “Calafat”.
Se va urmări, astfel, dezvoltarea serviciilor pentru comunitatea rurală (facilități
culturale, recreaționale, de îngrijire a copiilor și bătrânilor etc) și păstrarea moștenirii rurale
și a identității culturale. În zona GAL “Calafat”, obiectivele de patrimoniu sunt în cea mai
mare măsură supuse fenomenului de degradare, având drept cauză lipsurile financiare.
Satele românești reprezintă importante centre ale moștenirii culturale (păstrarea tradițiilor, a
obiceiurilor, arta meșteșugurilor, ansambluri de biserici, situri arheologice, centre istorice
etc.) și adăpostesc o bogată cultură tradițională, o arhitectură diversă și un mod de viață
bazat pe valori tradiționale, care în general diferă de la o regiune la alta. Așadar, prin
intermediul acestei măsuri se dorește valorificarea culturii tradiționale rurale ale zonei GAL
“Calafat”.
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2. DESCRIEREA ACȚIUNILOR
Descrierea acțiunilor și modul în care acestea satisfac nevoile stabilite
Sprijinul pentru această măsura vizează investiții în spațiul rural pentru:
componenta a) crearea și dezvoltarea serviciilor publice de bază pentru populația rurală;
componenta b) protejarea patrimoniului cultural de interes local și natural din spațiul rural.
Acțiunile sunt destinate întregului teritoriu.
3. SINERGIA CU ALTE MĂSURI
Acțiunile specifice acestei măsuri se pot realiza fie individual, fie în
complementaritate cu alte acțiuni din cadrul altor măsuri. Prezentăm mai jos sinergia cu alte
măsuri.
Demarcarea în privința intervenției FEADR și FEDR pentru patrimoniul cultural se face
astfel:
- FEADR va sprijini patrimoniul cultural local din mediul rural – grupa B
- FEDR (POR) va sprijini:
patrimoniul UNESCO și patrimoniul cultural național - grupa A
patrimoniul cultural local din mediul urban - grupa B.

Demarcarea în privința intervenției FEADR, FEDR și FSE privind investițiile în
infrastructura aferentă serviciilor sociale:
- FEADR va susține prima înființare și dotarea infrastructurii aferente serviciilor
sociale precum centre de îngrijire copii, bătrâni și persoane cu nevoi speciale și investiții noi
în grădiniţe pentru copii din spațiul rural;
- FEDR (POR) va susține reabilitarea infrastructurii existente.
Demarcarea cu alte măsuri PNDR
Infrastructura recreațională
Prin Masura 313 (PNDR – Axa 3) sunt susținute investițiile în infrastructura
recreațională ca investiții private dependente sau independente de structura de primire
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turistică, în timp ce prin Masura 413 (prin 322) sunt susținute investițiile în infrastructura
publică recreațională ce deservește locuitorii comunei unde o astfel de investiție are loc.
Demarcarea cu Programul Național de Reabilitare a Așezămintelor Culturale
- prin Programul Național de Reabilitare a Așezămintelor Culturale vor fi finanțate
investițiile noi (construcție și dotare) pentru așezăminte culturale din spațiul rural.
- Prin PNDR se va sprijini reabilitarea, modernizarea și dotarea așezămintelor culturale
existente în spațiul rural.
Acțiunile sprijinite de această măsura nu pot primi ajutor financiar nerambursabil printr-un
alt instrument de finanţare!
4. BENEFICIARII ELIGIBILI
Comunele prin reprezentanții lor legali conform legislației naționale în vigoare;
autoritățile locale (comune) sau asociații de dezvoltare intercomunitare prin
operatorii regionali pentru investițiile în infrastructura de apă/apă uzată;
comunele prin reprezentanții lor legali conform legislației naționale în vigoare;

asociațiile de dezvoltare intercomunitare realizate între două sau mai multe
comune înființate conform legislației naționale în vigoare;
ONG-uri, așezăminte culturale și instituții de cult definite conform legislației
naționale în vigoare;
persoane fizice și juridice care dețin în proprietate sau administrează obiective
de patrimoniu cultural/natural de interes local și care aplică pentru componenta
„b”.
Evaluarea numărului de beneficiari s-a realizat în cadrul subcapitolului de descriere a
măsurilor.
5. TIPURI DE ACȚIUNI ELIGIBILE
Pentru componenta a):
înființarea, amenajarea spațiilor publice de recreere pentru populația rurală (parcuri,
spații de joacă pentru copii, terenuri de sport, piste de biciclete);
renovarea clădirilor publice (ex.primării) și amenajări de parcări, piețe, spații pentru
organizarea de târguri etc.;
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investiții în sisteme de producere și furnizare de energie din surse regenerabile (în
situația în care este vorba de clădiri publice);
prima înființare și dotarea infrastructurii aferente serviciilor sociale precum centrele
de îngrijire copii, batrâni și persoane cu nevoi speciale;
investiții în construcția de grădinițe noi pentru copii, inclusiv dotarea acestora;
investiții de renovare, modernizarea și dotarea aferentă a așezămintelor culturale18,
inclusiv prima achiziție de cărți, materiale audio, achiziționarea de costume populare
și instrumente muzicale tradiționale în vederea promovării patrimoniului cultural
imaterial ca parte componentă a proiectului. De asemenea vor fi susținute cheltuielile
cu achiziționarea de echipamente hardware, software, inclusiv costurile de instalare
și montaj;
achiziţionarea de microbuze care să asigure transportul public pentru comunitatea
locală în zonele unde o astfel de investiţie nu este atractivă pentru companiile private
dar care este indispensabilă pentru comunitate si vine în sprijinul rezolvării unei
importante nevoi sociale inclusiv construirea de staţii de autobuz;
achiziţionarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publice (de deszăpezire,
întreţinere spaţii verzi etc.) dacă fac parte din investiţia iniţială pentru înfiinţarea
serviciului;

Pentru componenta b):
restaurarea, consolidarea și conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural grupa B19 și natural din spațiul rural (peșteri, arbori seculari, cascade etc.);
studii privind patrimoniul cultural (material și imaterial) din spațiul rural cu
posibilitatea de valorificare a acestora și punerea acestora la dispoziția
comunității;
achiziționare de echipamente pentru expunerea și protecția patrimoniului
cultural.

18

Aşa cum sunt definite în Legea nr. 143/2007
În conformitate cu Lista Monumentelor Istorice, aprobată prin Ordinul Ministrului Culturii si Cultelor nr.
2.314/8 iulie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, an 172 (XVI), Nr. 646 bis din 16 iulie
2004.
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Cheltuieli neeligibile:
proiectele de utilitate publică care nu respectă normele privind calitatea în
construcții și nu sunt conforme cu normativele de proiectare;
cumpărarea de teren și/sau de imobile;
impozite și taxe fiscale; costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și
chirie;
comisioane bancare, costurile garanțiilor, cheltuieli de înființare și cheltuieli
similare;
achiziționarea de bunuri second-hand (utilizate), cu excepția celor care au ca
obiectiv obținerea caracterului tradițional autentic;
renovarea și construcția de școli, dispensare și spitale;
investițiile în obiective de patrimoniu cultural UNESCO și național;
construcția de așezăminte culturale noi;
orice cheltuieli realizate cu scopul asigurării mentenanței sau orice alte
cheltuieli generate de simpla înlocuire în conformitate cu art. 55 din
Regulamentul (CE) nr. 1974/2006;
TVA, cu excepția TVA-ului nedeductibil, în cazul în care este în mod real și
definitiv suportat de către beneficiari, alții decât persoanele scutite de plata
impozitului, conform art.71 (3), lit. a din Regulamentul (CE) nr.1698/2005;
costuri de schimb valutar, taxe și pierderi ocazionate de schimburile valutare
asociate contului euro APDRP;
contribuția în natură;
costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi,
prima de asigurare etc.
costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu excepția studiilor
tehnice, a planurilor de afaceri și a studiilor de fezabilitate;
În ceea ce privește defalcarea acțiunilor în materiale și imateriale, aceasta s-a realizat
în cadrul subcapitolului de descriere a măsurilor.
6. CRITERII DE SELECȚIE LOCALĂ
1. Proiecte ale căror beneficiari sunt reprezentați de tineri (persoane până în 40 de ani).
2. Proiecte care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară;
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3. Proiecte din regiunile cu grad de sărăcie ridicat20;
4. Proiectele care promovează investiții în scopul conservării specificului local și a
moștenirii culturale.
5. Proiecte care includ acțiuni de protecție a mediului.
6. Proiecte ale căror beneficiari sunt constituiţi sub o formă asociativă sau sunt membri unei
forme asociative recunoscute conform legislaţiei în vigoare;

7. INTENSITATEA AJUTORULUI
Sprijinul public (comunitar și național) acordat în cadrul acestei măsuri va fi:
a) de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică,
negeneratoare de profit.
b) de până la 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit.
Proiectele finanțate prin strategie sunt mici și vor respecta un plafon de maxim
200.000 de euro co-finanțare publica, iar valoarea totală a investiției nu va depăși 400.000
de euro.
8. INDICATORI DE MONITORIZARE
Tip de indicator
Realizare
Realizare
Realizare

Realizare

Indicator
Număr de proiecte sprijinte
Număr de proiecte sprijinite ai căror beneficiari
sunt reprezentaţi de tineri.
Proiecte ale căror beneficiari reprezinta sau fac
parte dintr-o formă asociativă (grup de
producători, asociaţii, parteneriate etc)
Număr de proiete susţinute care integrează
probleme de mediu.

Ținta 20122015
10
4
6

3

20

În România saracia a fost definită si calculată conform metodologiei elaborate de către Banca Mondială si
Comisia Anti-Saracie si promovare a Incluziunii Sociale (CASPIS) din cadrul Guvernului României având ca
baza nivelul de bunăstare al unei gospodarii masurată prin cheltuielile de consum pe adult echivalent
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Tip de
indicator

Indicator

Număr de comune sprijinite

Ținta 20122015
10

Împărţit în funcţie de tipul acţiunii de revitalizare
(fizică, socială, economică)
Realizare

Volumul total al investiţiilor

620.000

Împarţit în functie de tipul acţiunii de revitalizare
(fizică, socială, economică)
Populaţia din mediul rural ce beneficiază de
Rezultat

Impact

80.000

servicii îmbunătăţite (mii persoane)
Creşterea economică (mil. Euro)

0.8

din care contribuţia Măsurii 322

0.6

Crearea de locuri de muncă

16

din care contribuţia Măsurii 322

16
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9. BUGET
Bugetul alocat masurii pentru perioada 2012-2013, pentru GAL “Calafat”, este de
620.000 euro.

-

Obiectivul prezentat mai sus reflectă analiza SWOT, el fiind in conformitate

cu prioritatea 2 si cu obiectivul numărul 3, prezentate în cadrul capitolului de
priorităţi. După cum se poate observa, şi în cadrul acestei măsuri, obiectivul stabilit
pentru implementarea planului de dezvoltare locală reflectă analiza SWOT a
grupului, între obiectiv şi prioritati existând o relatie sinergetica şi complementară.
Prin urmare, criteriul de selecţie CS3.1.2 este respectat încă o dată.
-

Activităţile prezentate mai sus sunt în conformitate cu prioritatea numărul 2

şi cu obiectivul numărul 3, prezentate în cadrul capitolului de priorităţi. Acţiunile
stabilite în cadrul acestei masuri, sunt în concordanţă cu obiectivele şi priorităţile
strategiei. Prin urmare, criteriul de selecţie CS3.1.3 se respecta încă o dată.
-

Criteriul de selecţie locală 1 prezentat mai sus demonstrează faptul că

strategia propusă promovează, în special, investiţiile realizate de tineri. Prin
urmare, se respectă criteriul de selecţie recomandat de minister CS3.2.5 .
-

Strategia integrează probleme de mediu. Prin urmare, este respectat

criteriul de selecţie SCS3.2.6 recomandat de minister.
-

Criteriul de selecţie locală 6 prezentat mai sus reprezintă o forma de

promovare, a formelor asociative. Introducerea acestui criteriu de selecţie locală ca
reprezentând o prioritate pentru teritoriul GAL demonstrează respectarea
criteriului de selecţie CS3.2.7 recomandat de minister.
-

Criteriile de selecţie locală prezentate mai sus sunt în conformitate cu

prioritatea numărul 4 şi cu obiectivul numarul 4, prezentate în cadrul capitolului
de priorităţi.
-

Criteriile de selecţie locală propuse se încadreaza în obiectivele strategiei, ele

fiind, totodata, in conformitate cu priorităţile stabilite. Prin urmare, criteriul de
selecţie CS3.1.5 se respectă înca o dată.
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MĂSURA 421 IMPLEMENTAREA PROIECTELOR DE COOPERARE
1. OBIECTIVE URMĂRITE
Obiectiv operațional - Participarea Grupurilor de Acțiune Locală la proiecte de cooperare.
Scopul urmărit prin aplicarea măsurii și corelația cu strategia
Scopul urmărit introducând această măsură este cel de dezvoltare a zonei
potențialului grup de acțiune locală “Calafat” prin învățare. Modalitatea de învățare și
valorificare propusă îmbracă forma unor acțiuni de cooperare cu alte grupuri similare. Prin
acțiuni de cooperare ce se pot materializa prin intermediul măsurii 421, se pot realiza
schimburi de informații relevante cu privire la proiecte de succes, acțiunile model și alte
tipuri de activități de cooperare ce pot aduce o valoare adaugată zonei potențialului grup de
acțiune locală “Calafat”.
2. DESCRIEREA ACȚIUNILOR
Descrierea acțiunilor
Domeniul de acoperire al măsurii este reprezentat de proiecte de cooperare.
Proiectele de cooperare vor cuprinde următoarele aspecte:
a. parteneriatul: implicarea partenerilor locali în operaţiunile prevăzute.
b. integrarea în strategia teritoriului: integrarea în strategia teritorială, valoarea adăugată a
proiectului, coordonarea cu alte acţiuni derulate, valorificarea experienţei cooperării din
afara teritoriului.
c. tipul de proiect: acţiuni comune concrete (mai mult decât o intenţie şi/sau un schimb de
experienţă ). Vor fi eligibile acele acţiuni care corespund obiectivelor Axelor 1,2 şi 3 PNDR.
d. aspecte tehnice: fezabilitate tehnică, calendar, mecanismul de implementare, aspecte
practice, metodologie şi organizare, indicatori de monitorizare, managementul proiectului.
e. aspecte financiare: buget realist şi coerent, plan de finanţare, deviz, fezabilitate financiară,
implicarea diverşilor actori.
Acțiunile sunt destinate întregului teritoriu.
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3. SINERGIA CU ALTE MĂSURI
Această măsura este complementară cu toate celelalte măsuri, prezentate anterior în
cadrul planului de dezvoltare locală. Acțiunile specifice acestei măsuri se pot realiza fie
individual, fie în complementaritate cu alte acțiuni din cadrul altor măsuri.
Acțiunile sprijinite de această măsura nu pot primi ajutor financiar nerambursabil
printr-un alt instrument de finanţare!
4. BENEFICIARII ELIGIBILI
Această măsura are ca beneficiar GAL “Calafat”, în parteneriat cu alte GAL-uri
naționale sau internaționale organizate în conformitate cu abordarea LEADER.

5. TIPURI DE ACȚIUNI ELIGIBILE
Tip de acțiuni eligibile: acţiuni de cooperare ce constau în:
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.
Măsura nu sprijină doar simple schimburi de experiență între GAL-uri, ci acțiuni
care se concretizează în investiții sau produse.
6. CRITERII DE SELECȚIE LOCALĂ
Criterii de eligibilitate:
o parteneriatele reprezintă GAL-uri sau sunt organizate în conformitate cu
abordarea LEADER
o proiectele vor fi elaborate si implementate în comun
o coordonatorul este un GAL finanțat prin axa LEADER
o activitățile/proiectele să corespundă unei măsuri sau mai multor măsuri din
FEADR
o valoarea proiectului (suma solicitată) să se încadreze în limita financiară maximă
stabilită (200.000 euro co-finanțare publică, iar valoarea totală a investiției nu va
depăşi 400.000 euro).
188

Plan de Dezoltare Locală: Potenţial GAL “Calafat”

Vor avea prioritate:
1. proiectele de cooperare implementate de beneficiari tineri (persoane până în 40 de
ani);
2. proiectele de cooperare implementate de beneficiari - fermieri de semisubzistență;
3. proiecte de cooperare implementate de beneficiari constituiți sub o formă asociativă
sau membri unei forme asociative recunoscute conform legislației in vigoare;
4. proiecte care includ acțiuni de protecție a mediului;
5. proiectele de cooperare care implică mai mult de două GAL-uri din România;
6. proiectele de cooperare care implică un GAL din alt stat membru cu experiență
Leader ;
7. proiectele de cooperare care includ activități inovative;
8. proiectele de cooperare care combină obiectivele din diferite axe ale PNDR.

7. INTENSITATEA AJUTORULUI
100% .
8. INDICATORI DE MONITORIZARE:

Tip indicator

Realizare
Rezultat
Impact

Tip indicator
Realizare
Realizare
Realizare

Realizare

Indicator
Număr de proiecte de cooperare sprijinite:
- Transnaționale;
- Inter – teritorială;
Numărul de GAL-uri care întreprind proiecte de
cooperare
Numărul brut de locuri de muncă create
Crearea de locuri de muncă suplimentare (echivalență
de normă întreagă) din care contribuția Măsurii 421

Indicator
Număr total de proiecte sprijinite
Număr de proiecte sprijinite ale căror beneficiari
sunt tineri
Proiecte ale căror beneficiari reprezintă sau fac parte
dintr-o forma asociativă (grup de producători,
asociaţii, parteneriate etc)
Număr de proiecte care integrează probleme de
mediu

Ținta 20122015
3
2
1
2
4
2

Tinta 2012-2015
3
2
3

2
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Indicatori adiționali
Tip indicator

Indicator
Numărul de proiecte de cooperare care implică mai mult
de două GAL-uri din România

Ținta 20122015
1

Realizare
Numărul de proiecte de cooperare care implică un GAL
din UE cu experiență în LEADER+

2

9. BUGET
Bugetul alocat masurii pentru perioada 2012-2013, pentru GAL “Calafat”, este de
188.000 euro.
- Obiectivul prezentat mai sus reflectă analiza SWOT, el fiind in conformitate cu prioritatile 1, 3
si cu obiectivul numărul 6, prezentate în cadrul capitolului de priorităţi. După cum se poate
observa, şi în cadrul acestei măsuri, obiectivul stabilit pentru implementarea planului de
dezvoltare locală reflectă analiza SWOT a grupului, intre obiectiv şi priorităţi existând o
relaţie sinergetică şi complementară. Prin urmare, criteriul de selecţie CS3.1.2 este respectat
încă o dată.
- Activităţile prezentate mai sus sunt în conformitate cu priorităţile 1, 3 şi cu obiectivul
numărul 6, prezentate în cadrul capitolului de priorităţi. După cum se poate observa, acţiunile
stabilite în cadrul acestei măsuri sunt în concordanţă cu obiectivele şi priorităţile strategiei.
Prin urmare, criteriul de selecţie CS3.1.3 se respectă înca o dată.
- După cum se poate observa, prin intermediul acestei măsuri, strategia de dezvoltare locală
propusă demonstrează complementaritatea cu alte programe de dezvoltare. Prin urmare,
criteriul de selecţie CS3.1.4 se respectă încă o data.
- Criteriile de selecţie 1, 2 prezentate mai sus demonstrează faptul că strategia propusă se
adresează atât tinerilor cât şi fermierilor de semisubzistenţă. Prin urmare, se respecta
criteriile de selecţie SCS3.2.4 şi SCS3.2.5 .
- Criteriul de selecţie locală 3 prezentat mai sus reprezinta o formă de promovare a formelor
asociative. Introducerea acestui criteriu de selecţie locală ca reprezentând o prioritate pentru
teritoriul GAL demonstrează respectarea criteriului de selecţie SCS3.2.7 recomandat de
minister.
- Criteriul de selecţie 4 prezentat mai sus demonstrează faptul că strategia grupului de acţiune
locală integrează probleme de mediu. Prin urmare, acest criteriu de selecţie locală propus este
în conformitate cu criteriul de selecţie CS3.2.6 recomandat de minister.
- Criteriile de selecţie locală prezentate mai sus sunt în conformitate cu priorităţile 1, 3 şi cu
obiectivul numărul 6, prezentate în cadrul capitolului de priorităţi.
- Dupa cum se poate observa, criteriile de selecţie locală propuse se încadreaza în obiectivele
strategiei, ele fiind, totodata, în conformitate cu priorităţile stabilite. Prin urmare, criteriul de
selecţie SCS3.1.5 se respectă înca o dată.
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MASURA 431.2 - FUNCŢIONAREA GRUPULUI DE ACŢIUNE LOCALĂ,
DOBÂNDIREA DE COMPETENŢE ŞI ANIMAREA TERITORIULUI
1. OBIECTIVE URMĂRITE
Măsura 431.2 urmărește creșterea capacității de implementare a strategiilor de
dezvoltare locală prin:
a) construcție instituționala la nivel local;
b) asigurarea resurselor umane, financiare și tehnice pentru sprijinirea activității Grupurilor
de Acțiune Locală;
c) instruirea personalului Grupurilor de Acțiune Locală în vederea elaborării și
implementării strategiilor de dezvoltare locală;
d) animarea teritoriului.
Scopul urmărit prin aplicarea măsurii și corelația cu strategia și raportul cu strategia
de dezvoltare
Accesarea măsurii 431.2 este necesară și oportună pentru implementarea strategiei de
dezvoltare a grupului de acțiune locală “Calafat”. Așadar, această măsură oferă grupului
posibilitatea de a funcționa corect, asigurându-i resursele financiare necesare: închirierea
unor locații, plata experților implicați în implementarea stategiei de dezvoltare locală,
închirierea/achiziția de echipamente de birotică și electronice și alte acțiuni specifice
funcționării GAL.
2. DESCRIEREA ACȚIUNILOR
Descrierea acțiunilor
Componenta a – Funcționarea GAL (maxim 80% din totalul alocat măsurii
431.2)
Componenta b - Instruire și animarea teritoriului după selecția GAL (minim
20% din totalul alocat măsurii 431.2)
Acțiunile satisfac necesitățile în ceea ce privește organizarea și funcționarea
Grupului de Acțiune Locală “Calafat”.
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Modul de acoperire a teritoriului de către acțiunile aferente acestei măsuri:
- Acțiunile prevăzute în componenta a sunt destinate strict parteneriatului GAL;
- Acțiunile prevăzute în componenta b sunt destinate întregului teritoriu acoperit de
GAL.
3. SINERGIA CU ALTE MASURI
Măsura este complementară cu toate măsurile prezentate mai sus. Acţiunile specifice
acestei măsuri se pot realiza fie individual, fie în complementaritate cu alte acţiuni din
cadrul altor măsuri
Acțiunile sprijinite de această măsura nu pot primi ajutor financiar nerambursabil
printr-un alt instrument de finanţare!
4. BENEFICIARII ELIGIBILI
GAL “Calafat”
5. TIPURI DE ACȚIUNI ELIGIBILE
Componenta a):
Ponderea cheltuielilor de funcţionare nu va depăsi 80% din totalul alocat GAL-ului din
cadrul acestei sub-măsuri:
- salarii şi alte plăţi pentru personalul GAL;
- cheltuieli legate de plata experţilor şi pentru alte servicii de expertiză legate de
implementarea strategiei de dezvoltare locală;
- cheltuieli pentru închirierea unor locaţii;
- cheltuieli pentru închirierea/achiziţia de echipamente de birotică şi electronice, precum şi a
altor echipamente necesare pentru desfăşurarea activităţilor GAL;
- cheltuieli pentru organizarea întâlnirilor;
- cheltuieli legate de comunicare (telefonie, internet, poştă şi servicii poştale), transport şi
plata utilităţilor (căldură, lumină, etc.);
- Cheltuieli pentru participarea la activităţile reţelei naţionale şi europene de dezvoltare
rurală, seminarii etc.
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Componenta b):
Pentru aceste activităţi, GAL “Calafat” va cheltui cel puţin 20% din valoarea eligibilă
determinată pentru fiecare GAL în parte din cadrul acestei sub-măsuri (431.2) şi poate
acoperi cheltuieli precum:
- studii ale zonei;
- măsuri pentru furnizarea informaţiei cu privire la strategia de dezvoltare locală;
- instruirea personalului implicat în implementarea strategiei de dezvoltare locală;
- evenimente de promovare;
- instruirea liderilor locali.

Nu este eligibilă cheltuiala pentru achiziția sau construcția de clădiri, precum si
achiziționarea de mijloace de transport și achiziționarea de teren.
În ceea ce privește defalcarea acțiunilor în materiale și imateriale, aceasta s-a realizat
în cadrul subcapitolului de descriere a măsurilor.

6. CRITERII DE SELECȚIE LOCALĂ
Se vor respecta criteriile de selecție din fișa măsurii 431.2, PNDR.
7. INTENSITATEA AJUTORULUI
Valoarea procentuală a ajutorului aferent acestei măsuri este de 100%.
8. INDICATORI DE MONITORIZARE
Tip de indicator

Realizare

Rezultat

Indicator
Numărul de actiuni sprijinite privind
functionarea Grupurilor de
Actiune Locală, (1 actiune = 1 buget anual)
Numărul de acțiuni sprijinite privind
dobândirea de competențe
(1 acțiune = 1 sesiune de instruire)
Numărul de acțiuni sprijinite privind
animarea teritoriului
(1 acțiune = 1 seminar de animare)
Numărul de participanti care au finalizat cu
succes actiunea de instruire

Ținta 2012-2015
4

1

2

1 (GAL
“Calafat”)
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9. BUGET
Bugetul alocat măsurii pentru perioada 2012-2013, pentru GAL “Calafat” este de
300.000 euro.
-

-

-

Funcţionarea grupului de actiune locală se va realiza cu respectarea
priorităţile 1-3 şi obiectivelor 1-6 prezentate anterior în capitolul de
priorităţi. Aşadar, şi în cadrul acestei măsuri, obiectivul stabilit pentru
implementarea planului de dezvoltare locală reflectă analiza SWOT a
grupului, intre obiectiv si priorităţi existând o relaţie sinergetica şi
complementară. Prin urmare, criteriul de selecţie SCS3.1.2 este respectat
înca o dată.
Acţiunile prezentate mai sus, vor fi implementate în cadrul grupului de
acţiune locală cu respectarea priorităţilor 1-3 şi obiectivelor 1-6
prezentate anterior în capitolul de prioritati. Prin urmare, acţiunile
stabilite în cadrul acestei măsuri, sunt în concordanta cu obiectivele şi
priorităţile strategiei. Așadar, criteriul de selecţie CS3.1.3 se respectă
înca o dată.
Prin intermediul acestei măsuri, strategia de dezvoltare locală propusă,
demonstrează complementaritatea cu alte programe de dezvoltare. Prin
urmare, criteriul de selecţie CS3.1.4 se respectă înca o data.

DESCRIEREA MĂSURILOR PREZENTATE
MASURA 411 PRIN MASURA 111 - FORMARE PROFESIONALĂ,
INFORMARE ŞI DIFUZARE DECUNOŞTINŢE

Obiectivul și raportul cu strategia de dezvoltare -miza intervenției

Obiectiv:
Îmbunatățirea competitivității sectoarelor agricol, silvic și alimentar, utilizarea durabilă a
terenurilor agricole și protecția mediului, prin acțiuni de formare, informare și difuzare de
cunoștințe inovative adresate persoanelor adulte care activează în sectoarele menționate.
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Raportul cu strategia de dezvoltare
Necesitatea activităților de formare profesională apare în zona Grupului de Acţiune Locală
“Calafat” în contextul legat de creşterea competitivitaţii şi diversificării produselor şi
activitaţilor din agricultură şi silvicultură, de restructurarea şi modernizarea sectoarelor
agricol si forestier, a sectoarelor de procesare şi comercializare pentru produsele agricole şi
forestiere, de încurajarea afacerilor orientate spre piaţă, a cerinţelor pentru o gamă largă de
aptitudini economice şi de management cât şi de îndeplinirea obiectivului gestionării
durabile a terenurilor si protecţiei mediului, aplicarea de tehnologii si practici prietenoase
mediului si de utilizare a energiei regenerabile.
Descrierea intervenţiei- domeniul de acoperire al măsurii
Măsura sprijină:
1. Programe de formare profesională de scurtă durată (iniţiere, perfecţionare şi
specializare), cu perioade diferenţiate de pregatire, în funcţie de tematica cursului, grupul
ţinta si nivelul existent de pregatire al solicitanţilor de formare profesionala în vederea
îmbunataţirii şi perfecţionarii cunoştinţelor privind competenţele manageriale şi tehnice în
domeniul agricol, forestier şi agro-alimentar, introducerea de noi tehnologii si inovaţii,
protecţia mediului şi agricultura ecologica, cunoaşterea şi respectarea condiţiilor de ecocondiţionalitate etc.
2. Acţiuni de informare şi difuzare de cunoştinţe privind schemele de sprijin ale PAC, a
modului de aplicare a măsurilor pentru dezvoltare rurală.
Acţiunile prevăzute a se efectua prin această măsura au un caracter colectiv si nu individual.

Beneficiari
Beneficiarii finali sunt persoane adulte care activează în domeniile agriculturii, silviculturii
(inclusiv proprietari de pădure) şi industriei agro-alimentare.
Beneficiarii direcţi, furnizori ai acţiunilor de formare profesională, informare si difuzare a
cunoştinţelor, sunt entitaţi publice sau private care activează în domeniul formării
profesionale a adulţilor şi/sau informării şi difuzării de cunoştinţe.
Evaluarea numărului: 4 beneficiari direcţi
400 de beneficiari finali

Precizări privind acţiunile eligibile
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*Acţiuni imateriale:
Tip de acţiuni eligibile:
1. Oferirea de programe de formare profesională care cuprind acţiuni din domeniile agricol,
silvic si alimentar, ca de exemplu:
a) diversificarea activitaţilor în exploataţiile agricole, îmbunătaţirea calitaţii producţiei,
igiena şi siguranţa alimentelor, crearea de condiţii pentru a asigura bunăstarea animalelor şi
sanătatea plantelor, siguranţa muncii, folosirea fertilizanţilor şi amendamentelor în
agricultură în concordanţa cu standardele Uniunii Europene;
b) îmbunataţirea si încurajarea afacerilor;
c) îmbunataţirea cunoştinţelor privind protecţia mediului;
d) pregatire tehnică (noi tehnologii informaţionale, introducerea de inovaţii, difuzarea
rezultatelor cercetării şi a gestionării durabile a resurselor naturale etc.);
e) managementul durabil al terenurilor agricole si forestiere;
f) dezvoltarea unor capacitaţi inovative în lanţul agro-alimentar;
g) însuşirea cerinţelor privind eco-condiţionalitatea si aplicarea unor metode de producţie
compatibile cu întreţinerea si ameliorarea peisajului, respectiv cu protecţia mediului.
2. Sprijin financiar acordat pentru participarea fermierilor la diferite întruniri tematice,
târguri, expoziţii, proiecte de succes, evenimente care pot contribui la informarea acestora
privind, de exemplu, noile tehnologii aplicate în diferite sectoare, sau pentru acţiuni de
schimb de experienţa etc.
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Alte tipuri de acţiuni eligibile (acţiuni inovative):
1. Programe de instruire practică orientate catre membri Grupului de Acţiune Locala
“Calafat” si către echipa sa tehnică. Pentru implementarea acestei acţiuni, se pot avea in
vedere, de asemenea, şi forme de instruire practică in situaţia al caror scop este reprezentat
de asimilarea de noi cunoştinţe prin puterea exemplului, in ceea ce priveşte proiecte
realizate in alte zone, fie la nivel naţional, fie la nivel internaţional.
2. Acţiuni de orientare pentru sprijinirea potenţialilor agenţi economici cu scopul
consolidării iniţiativei antreprenoriale in cadrul unor noi activitaţi care să diminueze
dependenţa de agricultură: agroturism, energie din surse alternative, marca de calitate a
produselor tradiţionale, etc.
3. Acţiuni de orientare pentru înfiinţarea de microîntrepreinderi care au ca scop dezvoltarea
activitaţilor de transformare /comercializare a produselor tradiţionale cu o valoare adaugată.
4. Acţiuni pentru introducerea noilor tehnologii in activitaţi non – agricole: ¨pepinieră de
idei din partea tinerilor¨.
5. Cursuri de formare pentru administrarea de pagini web ce au ca scop comercializarea
produselor tradiţionale şi, aşadar, extinderea canalelor de distribuţie.
6. Acţiuni de formare a tinerilor pentru păstrarea identitaţii teritoriului prin cunoaşterea
activitaţilor tradiţioale şi a modalitaţilor de promovare.
7. Proiecte de formare pentru realizarea şi marcarea unor rute turistice de interes pentru
teritoriu: de exemplu zone piscicole, zone agorturistice
8. Acţiuni de instruire pentru realizarea standardelor de calitate incluse în cadrul imaginii de
marcă teritoriale (meniuri şi degustări, seminarii practice, etc)
9. Acţiuni de formare pentru e-commerce în vederea accesului la un nou canal de distribuţie
şi la penetrarea unor pieţe noi; reevaluarea nişei de piaţă.
10. Acţiuni de formare pentru realizarea de campanii de comunicare si difuziune a
programului in teritoriu.
*Acţiuni materiale:
Tip de acțiuni eligibile:
- nu este cazul
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Finanţare
• Ajutorul public (FEADR + contribuţie naţională): 100%
Preţurile afișate sunt
în euro.
Număr de
proiecte
prevăzute
4

Cost total
mediu

Estimarea
costului
total pe masură

Contribuţia
FEADRmăsura

Contribuţia
publică
natională

Contributi
a
privata

27.000 euro

108.000 euro

86.400 euro

21.600 euro

0 euro

MĂSURA 411 PRIN MĂSURA 121- MODERNIZAREA
EXPLOATAȚIILOR AGRICOLE

Obiectivul și raportul cu strategia de dezvoltare -miza intervenției
Obiectiv
Creşterea competitivităţii sectorului agricol printr-o utilizare mai buna a resurselor umane şi
a factorilor de producţie.
Raportul cu strategia de dezvoltare
Investiţiile realizate pâna in prezent in zona “Calafat” nu au reuşit decât într-o mică
măsură să se adapteze nevoilor actuale ale pieţei. Se impune astfel, îmbunatătirea
competitivităţii exploataţiilor, în special a celor de semi-subzistenta care prin investiţii în
capital fix şi prin introducerea tehnologiilor noi şi performante vor conduce la
transformarea unui număr mare de astfel de ferme în exploataţii agricole viabile.

Descrierea intervenției- domeniul de acoperire al măsurii
În cadrul acestei măsuri vor fi sprijinite investiţiile orientate spre dotarea cu utilaje şi
echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum şi investiţiile
privind adaptarea construcţiilor agricole pentru respectarea standardelor comunitare şi
creşterea competitivitaţii exploataţiilor agricole.
Scopul sprijinului acordat prin măsura, cuprinde:
a) îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploatațiilor agricole;
b) respectarea standardelor comunitare aplicabile;
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c) creşterea calităţii produselor obţinute şi diversificarea producţiei agricole;
d) promovarea producerii şi utilizării durabile de energie, inclusiv energie din surse
regenerabile în cadrul fermei;
e) înfiinţarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt (pâna la 5 ani) şi
regenerare pe cale vegetativă (lăstari, drajoni etc.), cum ar fi culturile de plopi, salcii,
salcâmi etc., în scopul producerii de energie regenerabilă;
f) cresterea competitivităţii produselor agricole prin promovarea procesării inclusiv a
produselor tradiţionale la nivelul fermei si comercializarea directă a acestora.

Beneficiari
Tipuri de beneficiari
Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:
- persoană fizică;
- persoană fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008);
- întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008);
- întreprinderi familiale (înfiintate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008);
- societate în nume colectiv – SNC (înfiintata în baza Legii nr. 31/1990, cu modificarile si
completarile ulterioare);
- societate în comandită simplă – SCS (înfiintata în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile
si completarile ulterioare);
- societate pe acţiuni – SA (înfiinţata în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile si
completarile ulterioare);
- societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiintata în baza Legii nr. 31/ 1990, cu
modificarile si completarile ulterioare);
- societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţata în baza Legii nr. 31/ 1990, cu
modificările si completarile ulterioare);
- societate comercială cu capital privat (înfiinţata în baza Legii nr. 15/ 1990, cu
modificarile şi completarile ulterioare);
- societate agricolă (înfiintata în baza Legii nr. 36/ 1991);
- societate cooperativă agricolă (înfiinţata în baza Legii nr. 1/ 2005);
- grup de producători (recunoscut în baza Legii nr. 338/ 2005), doar cu condiţia ca
investiţiile realizate să deserveasca interesele propriilor membri;
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- cooperativă agricolă (înfiinţata în baza Legii nr. 566/ 2004), doar cu condiţia ca
investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri.

Evaluarea numarului: 16 beneficiari

Precizari privind acţiunile eligibile
*Acţiuni imateriale:
Tip de acţiuni eligibile:
i. costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr.
1974/2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecţi, ingineri si consultanţi, studii de fezabilitate,taxe
pentru eliberararea certificatelor, avizelor si autorizaţiilor necesare implementării
proiectelor, asa cum sunt ele menţionate în legislaţia naţională, achiziţionarea de patente şi
licenţe (maxim 8% din valoarea totală eligibilă a proiectului, dacă proiectul prevede şi
construcţii, şi maxim 3% în cazul în care proiectul nu prevede realizarea construcţiilor);
*Acţiuni materiale:
Tip de acţiuni eligibile:
i. construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producția agricolă la nivel de
fermă, incluzând investițiile pentru respectarea standardelor comunitare si pe cele pentru
protecția mediului și depozitarea îngrăsămintelor;
ii. construirea şi/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul
agricol, inclusiv utilități şi racorduri identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau
memoriul justificativ;
iii. construirea şi/sau modernizarea fermelor de taurine pentru producția de lapte, ca de
exemplu: echipamente pentru producerea de furaje, instalații de muls, linii tehnologice de
prelucrare şi ambalare a produselor, dotări tehnice în scopul asigurării controlului calității la
nivel de fermă, etc.;
iv. construirea şi/sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice şi instalațiilor de
irigat, asigurarea utilităților în vederea respectării condițiilor de mediu;
v. achiziționarea sau achiziționarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, maşini,
utilaje, instalații, echipamente şi accesorii, echipamente şi software specializate, identificate
ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ;
vi. achiziționarea sau achiziționarea în leasing de noi mijloace de transport specializate,
necesare activității de producție, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau
memoriul justificativ;
vii. înlocuirea plantațiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfârsitul ciclului biologic de
producție (minim 40 ani) şi care nu sunt incluse în sistemul de restructurare/reconversie al
plantațiilor de viță-de-vie sprijinit prin FEGA în cadrul OCP vin si înființarea plantațiilor
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pentru struguri de masă;
viii. înființarea plantațiilor de pomi, arbuşti fructiferi si căpşuni;
ix. înființarea pepinierelor de viță de vie, pomi fructiferi si arbuşti, alți arbori;
x. investiții pentru producerea si utilizarea durabilă a energiei din surse regenerabile în
cadrul fermei;
xi. investiții pentru înființarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producție scurt si
regenerare pe cale vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă;
xii. investiții în apicultură, cu excepția celor realizate prin Programul Național Apicol;
xiii. investiții pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzând
echipamente pentru vânzarea acestora, inclusiv depozitare, răcire etc.;
xiv. investiții necesare adaptării exploatațiilor pentru agricultura ecologică;
xv. investițiile necesare realizării conformității cu standardele comunitare.

Finanţare
• Ajutorul public (FEADR + contribuţie naţionala): 40%
Sprijinul nerambursabil se va putea majora cu:
• 10% pentru investiţiile realizate de tinerii agricultori, cu vârsta sub 40 de ani, la data
depunerii cererii de finanţare;
• 10% pentru investiţiile realizate de agricultorii din zonele prevazute la art. 36 litera (a),
punctele (i), (ii), (iii) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005;
• 10% pentru investiţiile având drept scop implementarea noilor provocari prin urmatoarele
tipuri de operaţiuni: „îmbunatăţirea eficienţei utilizării si depozitării îngrasamântelor cu
azotat”, „instalaţii pentru tratamentul apelor reziduale în exploataţii agricole şi în cadrul
proceselor de prelucrare si comercializare”. Aceasta majorare se aplică exclusiv la partea
din proiect destinată investitiilor în aceste doua tipuri de operatiuni;

Numar
de
proiecte
prevazut
e
16

Cost total
mediu

40.000 euro

Estimarea
costului
total pe măsura

640.000 euro

Contribuţia
FEADRmăsura

256.000 euro

Contribuţia
publică
naţională

64.000 euro

Contribuţia
privată

320.000 euro
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MĂSURA 411 PRIN MĂSURA 123 CREŞTEREA VALORII ADĂUGATE
A PRODUSELOR AGRICOLE ŞI FORESTIERE

Obiectivul si raportul cu strategia de dezvoltare -miza intervenţiei
Obiectiv
Cresterea competitivităţii întreprinderilor de procesare agro-alimentare si forestiere prin
îmbunatatirea performanţei generale a întreprinderilor din sectorul de procesare şi
marketing a produselor agricole si forestiere, printr-o mai bună utilizare a resurselor umane
şi a altor factori de producţie.
Raportul cu strategia de dezvoltare
Pe teritoriul Grupului de Acţiune Locală “Calafat” se remarcă înca un grad redus de
specializare a întreprinderilor, o productivitate scazută a muncii, un grad redus de utilizare a
inovaţiilor, un nivel tehnic necorespunzator, precum si neconformitate cu standardele
comunitare. Prin urmare, crearea şi dezvoltarea unui sistem de colectare si depozitare a
produselor agricole si forestiere promovate în principal, de formele asociative (de ex.
grupuri de producători) devine o necesitate imediată în vederea obţinerii de produse
corespunzatoare din punct de vedere cantitativ si calitativ solicitarilor pieţei.

Descrierea intervenţiei- domeniul de acoperire al măsurii
Sprijinul prin aceasta măsura se acorda pentru realizarea de investiţii corporale şi
necorporale în cadrul întreprinderilor pentru procesarea si marketingul produselor agricole
care procesează materii prime, incluse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitatii
Europene, cu excepţia produselor piscicole si care obţin produse incluse si neincluse în
Anexa I, pentru:
a) dezvoltarea 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 si deschiderea de noi
oportunitaţi de piaţă;
d) promovarea investiţiilor pentru producerea biocombustibililor;
e) promovarea de investiţii pentru respectarea standardelor comunitare;
f) creşterea productivitaţii muncii în sectorul agro-alimentar;
g) aplicarea măsurilor de protecţia mediului, inclusiv măsuri de eficienţa energetică;
h) creşterea numărului de locuri de muncă şi a siguranţei la locul de munca.
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Pentru investiţiile de procesare si marketing a produselor agricole care vizeză obţinerea de
produse neincluse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitaţii Europene, vor fi
sprijinite numai sectoarele precizate în schema de ajutor de stat, care va fi conforma
regulamentelor de ajutor de stat si numai de la data intrării în vigoare a acesteia .
De asemenea, sprijinul este acordat pentru investiţii corporale si necorporale pentru
procesarea si marketingul produselor forestiere, prin:
a) creşterea eficienţei sectorului de procesare şi marketing a produselor forestiere prin
inovaţii si introducerea de noi tehnologii, maşini şi echipamente, cu respectarea
standardelor de siguranţa în munca şi de protecţie a mediului;
b) adaptarea la cerinţele pieţei, a prelucrării si comercializării produselor forestiere, în
funcţie de resursele locale, si explorarea de noi oportunitaţi de piaţa de desfacere;
c) îmbunataţirea competitivitaţii unitaţilor de prelucrare si comercializare a produselor
forestiere prin creşterea randamentului instalaţiilor si proceselor de prelucrare şi a calitaţii
produselor;
d) obţinerea de surse de energie regenerabilă din biomasa forestieră;
e) îmbunataţirea dotarilor microîntreprinderilor prin achiziţionarea de echipamente, utilaje
şi maşini complexe de recoltare si prelucrare, în cadrul aceluiaşi proces tehnologic, a
produselor forestiere, cum sunt maşinile forestiere multifuncţionale de recoltat cu impact
redus asupra mediului;
f) creşterea numărului de locuri de muncă în sectorul procesării si valorificării produselor
forestiere;
g) creşterea productivitaţii muncii în sectorul forestier;
h) pentru procesarea produselor forestiere lemnoase sunt eligibile numai operaţiile care au
loc înainte de prelucrarea industriala în conformitate cu art. 19 din Regulamentul (CE ) nr.
1974/2006.

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;
- Întreprinderi familiale/ Întreprinderi indivinduale – înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16
aprilie 2008;
- Grupuri de producători constituite conform Ordonanţei nr. 37/ 2005 cu modificările şi
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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 numarului 9 beneficiari

Precizări privind acţiunile eligibile
Investiții corporale (listă indicativă):
Pentru produsele agricole
a) construcții noi și/sau modernizarea clădirilor folosite pentru procesul de producție,
inclusiv construcții destinate protecției mediului, infrastructura internă și utilități, precum și
branșamente și racorduri necesare proiectelor;
b) construcții noi și/sau modernizări pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite
frigorifice en-gross;
c) achiziționarea sau achiziționarea în leasing de noi utilaje, instalații, echipamente, aparate
și costuri de instalare;
d) investiții pentru îmbunătățirea controlului intern al calității materiei prime,
semifabricatelor, produselor și subproduselor obținute în cadrul unităților de procesare și
marketing;
e) investiții pentru producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile;
f) achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate,
necesare activităţii de producţie şi, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau
memoriul justificativ.
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Investiţii necorporale pentru produsele agricole și forestiere (lista indicativă):
i. organizarea și implementarea sistemelor de management al calității și de siguranță
alimentară, dacă sunt în legatură cu investițiile corporale ale proiectului;
ii. cumpărarea de tehnologii (know-how), achiziționarea de patente și licențe pentru
pregătirea implementării proiectului;
iii. costurile generale ale proiectului conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr.
1974/2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecți, ingineri și consultanți, studii de fezabilitate, taxe
pentru eliberararea certificatelor, avizelor și autorizațiilor necesare implementării
proiectelor, așa cum sunt ele menționate în legislația națională, pentru pregătirea
implementării proiectului (maxim 8% din valoarea totală eligibilă a proiectului, daca
proiectul prevede și construcții și maxim 3% în cazul în care proiectul nu prevede realizarea
construcțiilor);
iv. achiziționarea de software, identificat ca necesar prin studiul de fezabilitate sau
memoriul justificativ.

Finantare
• Ajutorul public (FEADR + contribuţie naţională): 50% pentru microîntreprinderi şi
întreprinderi mici şi mijlocii și 25% pentru alte tipuri de întreprinderi

Număr
de
proiecte
prevăzute
9

Cost total
mediu

Estimarea
costului
total pe
măsura

Contribuţia
FEADRmăsura

Contribuţia
publica
naţionala

Contribuţia
privată

50.000 euro

450.000 euro

180.000 euro

45.000 euro

225.000 euro
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MĂSURA 411 PRIN MĂSURA 312 - SPRIJIN PENTRU CREAREA ŞI
DEZVOLTAREA DE MICRO-ÎNTREPRINDERI

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare -miza intervenţiei
Obiectivul mşsurii vizează dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea
activitaţilor non-agricole, în scopul creşterii numarului de locuri de muncă şi a veniturilor
adiţionale.
Raportul cu strategia de dezvoltare
În prezent în zona GAL “Calafat”, funcţiile economice depind aproape în întregime, de
existenţa activitaţilor agricole. Necesitatea restructurării activitaţilor la nivelul fermelor
agricole împreuna cu îmbunataţirea capitalului fermelor comerciale si orientarea inevitabila
către o ocupare parţiala în agricultură va determina eliberarea unei parţi considerabile a
forţei de munca din sectorul agricol. Aceasta situaţie explică necesitatea creării de locuri de
munca alternative, precum si a surselor de venituri adiţionale din activitaţi non-agricole,
alături de reorientarea forţei de munca spre activitaţi non-agricole productive şi către
dezvoltarea serviciilor pentru populaţia rurala

Descrierea intervenţiei- domeniul de acoperire al măsurii
Sprijinul activitaţilor non-agricole în spaţiul rural prin intermediul dezvoltării
microîntreprinderilor atât nou create cât şi existente.
Acţiunile prevăd:
i. Investiţii în activitaţi non-agricole productive cum ar fi:
- Industria uşoara (obiecte de artizanat, încălţăminte, lâna, blana, tricotaje, produse de uz
gospodaresc, produse odorizante etc.);
- În activitaţi de procesare industrială a produselor lemnoase - începând de la stadiul de
cherestea (ex. mobila);
- Mecanica fina, asamblare masini, unelte si obiecte casnice, producerea de ambalaje etc.
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ii. Investiţii pentru dezvoltarea activitaţilor meşteşugareşti, de artizanat si a altor activitaţi
tradiţionale non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lânii, olăritul, brodatul,
confecţionare instrumente muzicale tradiţionale etc.), precum si marketingul acestora (mici
magazine de desfacere a propriilor produse obţinute din aceste activitaţi).
iii. Servicii pentru populatia rurala cum ar fi:
- Servicii de croitorie, frizerie, cizmărie;
- Servicii de conectare si difuzare internet;
- Servicii de mecanizare, transport (altele decât achiziţia mijloacelor de transport) protecţie
fitosanitară, însamânţare artificială a animalelor;
- Servicii reparaţii maşini, unelte şi obiecte casnice.
iv.Investiţii în producerea de energie regenerabilă
- Achiziţionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât
biocombustibilii.

Beneficiari
Micro-întreprinderile asa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/2003
si în legislatia nationala în vigoare (având mai putin de 10 angajaţi şi o cifră de afaceri
anuală netă sau active totale având o valoare de pâna la 2,0 milioane Euro).
Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici) - care se vor angaja ca pâna la data
semnarii contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică
autorizată şi să funcţioneze ca micro-întreprindere.
Evaluarea numarului: 15 beneficiari

Precizări privind acţiunile eligibile

*Acţiuni imateriale:
Tip de acţiuni eligibile:
Investiţii necorporale (software, patente, licenţe etc.), inclusiv achiziţionarea în leasing a
acestora.
*Acţiuni materiale:
Tip de acţiuni eligibile:

Investiţii corporale (construcţia, modernizarea, extinderea clădirilor în scop productiv;
dotarea afereta cu echipamente, utilaje etc., inclusiv achizitionarea în leasing a acestora);
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Finanţare
• Ajutorul public (FEADR + contributie nationala): 70%

Număr de
proiecte
prevăzute
15

Cost total
mediu

Estimarea
costului
total pe
măsura

Contribuţia
FEADRmăsura

Contribuţia
publică
naţională

Contribuţia
privată

50.000 euro

750.000 euro

420.000 euro

105.000 euro

225.000 euro

MASURA 413 PRIN MASURA 313 –
ÎNCURAJAREA ACTIVITĂŢILOR TURISTICE

Obiectivul si raportul cu strategia de dezvoltare -miza intervenţiei
Obiectiv
Dezvoltarea activitaţilor turistice în zonele rurale care să contribuie la creşterea numărului de
locuri de muncă şi a veniturilor alternative, precum şi la creşterea atractivitaţii spaţiului rural.
Raportul cu strategia de dezvoltare
Turismul rural din zona “Calafat” nu este dezvoltat conform cererii pieţei turistice interne si
internaţionale; infrastructura turistică existentă nu raspunde pe deplin cerinţelor turistilor din
punct de vedere cantitativ si calitativ al spatiilor de cazare si a locurilor de recreere,
confruntându-se în prezent cu dificultati sub aspect tehnic, financiar si educaţional. Tocmai
din acest motiv, sprijinul acţiunilor din această măsura, vizează prioritar respectarea si
promovarea principiilor de dezvoltare durabila. În acest context, extinderea ariei ofertei
specifice, stimularea zonelor cu potenţial turistic ridicat va fi atent monitorizată, în timp ce,
vor fi respectate în mod obligatoriu, măsurile de protejare a mediului.

Descrierea intervenţiei- domeniul de acoperire al măsurii
Sprijinul prin aceasta măsură vizează investiţii în spatiul rural:
componenta a) Investiţii în infrastructura de primire turistica;
componenta b) Investiţii în activitaţi recreaţionale;
208

Plan de Dezoltare Locală: Potenţial GAL “Calafat”

componenta c) Investiţii în infrastructura la scara mica precum centrele de informare,
amenajarea de marcaje turistice, etc.;
componenta d) Dezvoltarea si/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural.

Beneficiari
Tipuri de beneficiari
Micro-întreprinderile ;
- Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici) - care se vor angaja ca pâna la data
semnarii contractului de finantare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică
autorizată şi să funcţioneze ca micro întreprindere;
- Comunele prin reprezentanţii lor legali conform legislatiei naţionale în vigoare, precum şi
asociaţiile de dezvoltare intercomunitara realizate doar între comune si înfiinţate conform
legislaţiei naţionale în vigoare;
- ONG-uri.
Evaluarea numarului: 6 beneficiari

Precizari privind acţiunile eligibile
*Acţiuni imateriale:
Tip de acţiuni eligibile:
Pentru componenta c)
i. Dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare pentru structurile de primire
turistice din spatiul rural, conectate la sistemele regionale si nationale;
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.
Alte tipuri de acţiuni eligibile (acţiuni inovative):
i. Realizarea de studii de piaţa preliminare pentru determinarea potenţialului sectorului
agroturistic in teritoriu, ca alternativa la activitaţile rurale si in mod complementar pentru
valorificarea produselor tradiţionale.
*Acţiuni materiale:
Tip de acţiuni eligibile:
Pentru componenta a):
i. Construcţia, modernizarea, extinderea si dotarea structurilor de primire turistice (structuri
agro-turistice si alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o micro209
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întreprindere) având pâna la 15 camere.
Pentru componenta b)
i. Investiţii private în infrastructura turistică de agrement independenta sau dependenta de
structura de primire turistică precum spaţii de campare, amenajări de stranduri si piscine,
trasee pentru echitaţie inclusiv prima achiziţie de cai în scop turistic (cu excepţia celor
pentru curse si competiţii) şi asigurarea adaposturilor acestora (ca parte componenta a
proiectului), rafting etc.
Pentru componenta c)
i. Construirea, modernizarea si dotarea centrelor locale de informare în scopul promovării,
prezentării şi vizitarii turistice; Se va îmbina, in acest sens componenta turistică cu cea
comercială (de exemplu, prin promovarea, prin intermediul expoziţiilor a diferitelor
produse tradiţionale- acţiune inovativa.)
ii. Amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice de utilitate publica etc.;

Finanțare
• Ajutorul public (FEADR + contribuţie naţionala): maxim 100%
i. Pentru investiţiile în interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului public
nerambursabil va fi de pâna la 100% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depaşi
valoarea de 200.000 Euro/proiect;
ii. Pentru investiţiile generatoare de profit, intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi
de pâna la:
- 85% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depasi 100.000 Euro/ proiect în cazul
proiectelor de investiții în agroturism;
-85% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 200.000 Euro/proiect, în cazul
proiectelor de investiții în
Activitați recreaționale;
- 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 200.000 Euro/ proiect pentru alte
tipuri de investiții în
turismul rural.

Număr
de
proiecte
prevazute

Cost total
mediu

Estimarea
costului
total pe măsura

Contribuţia
FEADRmasura

Contribuţia
publică
naţională

Contribuţia
privată

6

63.922 euro

383.529 euro

260.800 euro

65.200 euro

57.529 euro
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MĂSURA 413 PRIN MĂSURA 322 - RENOVAREA, DEZVOLTAREA
SATELOR, ÎMBUNĂTĂŢIREA SERVICIILOR DE BAZA PENTRU
ECONOMIA SI POPULAŢIA RURALA ŞI PUNEREA ÎN VALOARE A
MOŞTENIRII RURALE

Obiectivul si raportul cu strategia de dezvoltare -miza interventiei
Obiectivul general al măsurii vizează îmbunatatirea condiţiilor de viaţa pentru populaţie,
asigurarea accesului la serviciile de baza si protejarea moştenirii culturale si naturale din
spatiul rural în vederea realizarii unei dezvoltari durabile.
Raportul cu strategia de dezvoltare
Dezvoltarea economica şi sociala durabilă a spaţiului rural GAL “Calafat” este
indispensabil legată de îmbunataţirea serviciilor de baza ale zonei. De asemenea, pe teritoriul
GAL “Calafat” exista un numar impresionat de obiective de patrimoniu, care necesita
reabilitare. Asadar, accesarea acestei masuri se face necesara in cadrul teritoriului GAL –
“Calafat”.

Descrierea intervenţiei- domeniul de acoperire al masurii
Sprijinul pentru aceasta masura vizeaza investitii în spatiul rural pentru:
componenta a) Crearea si dezvoltarea serviciilor publice de baza pentru populatia rurala;
componenta b) Protejarea patrimoniului cultural de interes local si natural din spatiul rural.

Beneficiari
Tipuri de beneficiari:
• Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale în vigoare;
• Asociatiile de dezvoltare intercomunitare realizate între doua sau mai multe comune
înfiintate conform legislatiei nationale în vigoare;
• ONG-uri, asezaminte culturale si institutii de cult definite conform legislatiei nationale în
vigoare;
• Persoane fizice si juridice care detin în proprietate sau administreaza obiective de
patrimoniu cultural/natural de interes local si care aplica pentru componenta „b”.
Evaluarea numarului: 10 beneficiari
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Precizari privind actiunile eligibile
*Actiuni imateriale:
Tip de actiuni eligibile:
Pentru componenta b):
• Studii privind patrimoniul cultural (material si imaterial) din spatiul rural cu posibilitatea de
valorificare a acestora si punerea acestora la dispozitia comunitatii;
*Actiuni materiale:
Tip de actiuni eligibile:
Pentru componenta a):
• Înfiintarea, amenajarea spatiilor publice de recreere pentru populatia rurala (parcuri, spatii de
joaca pentru copii, terenuri de sport, piste de biciclete);
• Renovarea cladirilor publice (ex.primarii) si amenajari de parcari, piete, spatii pentru
organizarea de târguri etc);
• Investitii în sisteme de producere si furnizare de energie din surse regenerabile (în situatia în
care este vorba de cladiri publice);
• Prima înfiintare si dotarea infrastructurii aferente serviciilor sociale precum centrele de
îngrijire copii, batrâni si persoane cu nevoi speciale;
• Investitii în constructia de gradinite noi pentru copii, inclusiv dotarea acestora;
• Investitii de renovare, modernizarea si dotarea aferenta a asezamintelor culturale, inclusiv
prima achizitie de carti, materiale audio, achizitionarea de costume populare si instrumente
muzicale traditionale în vederea promovarii patrimoniului cultural imaterial ca parte
componenta a proiectului. De asemenea vor fi sustinute cheltuielile cu achizitionarea de
echipamente hardware, software, inclusiv costurile de instalare si montaj
Pentru componenta b):
• Restaurarea, consolidarea si conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural - grupa B72 si
natural din spatiul rural (pesteri, arbori seculari, cascade etc.);
• Achizitionare de echipamente pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural.

Finantare
• Ajutorul public (FEADR + contributie nationala): maxim 100 %
Sprijinul public (comunitar si national) acordat în cadrul acestei masuri va fi:
a) de pâna la 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publica,
negeneratoare de profit, dar valoarea totala eligibila a proiectului.
b) de pâna la 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit.
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Numar
de
proiecte
prevazute
10

Cost total
mediu

Estimarea
costului
total pe
masura

62.000 euro 620.000 euro

Contributia
FEADRmasura

Contributia
publica
nationala

Contributia
privata

496.000 euro

124.000 euro

0 euro

MASURA 421 IMPLEMENTARE PROIECTELOR DE COOPERARE

Obiectivul si raportul cu strategia de dezvoltare -miza interventiei
Obiectiv operaţional - Participarea Grupurilor de Acţiune Locală la proiecte de cooperare
Raportul cu strategia de dezvoltare
Prezenta strategie are ca scop dezvoltarea zonei “Calafat”. O forma de dezvoltare acestei zone
o reprezinta si cunoasterea modului de actiune a unui alt grup de actiune locala. Asadar, prin
actiuni de cooperare ce se pot materializa prin intermediul masurii 421, se pot realiza schimburi
de informatii relevante cu privire la proiecte de succes, actiuni model si alte tipuri de activitati
de cooperare ce pot aduce o valoare adaugata zonei “Calafat”.

Descrierea interventiei- domeniul de acoperire al masurii
Domeniul de acoperire al masurii este reprezentat de proiecte de cooperare. Proiectele de
cooperare vor cuprinde urmatoarele aspecte:
a. Parteneriatul: implicarea partenerilor locali în operaţiunile prevăzute.
b. Integrarea în strategia teritoriului: integrarea în strategia teritorială, valoarea adăugată a
proiectului, coordonarea cu alte acţiuni derulate, valorificarea experienţei cooperării din afara
teritoriului.
c. Tipul de proiect: Acţiuni comune concrete (mai mult decât o intenţie şi/sau un schimb de
experienţă).
d. Aspecte tehnice: fezabilitate tehnică, calendar, mecanismul de implementare, aspecte
practice, metodologie şi organizare, indicatori de monitorizare, managementul proiectului.
e. Aspecte financiare: buget realist şi coerent, plan de finanţare, deviz, fezabilitate financiară,
implicarea diverşilor actori.
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Beneficiari
Teritoriul GAL “Calafat”
Evaluarea numarului: 3 proiecte de cooperare

Precizari privind acţiunile eligibile
*Acţiuni imateriale:
Tip de acţiuni eligibile: acţiuni de cooperare
Cheltuieli eligibile
- cheltuieli pentru pregătirea proiectelor de cooperare – organizare misiuni tehnice, întâlniri,
seminarii, activităţi de traducere şi interpretare, multiplicare documente,
- cheltuieli de investiţii pentru implementarea proiectelor comune
- cheltuieli pentru proiecte comune de instruire
*Acţiuni materiale:
Tip de acţiuni eligibile:
- nu este cazul

Finanţare
• Ajutorul public (FEADR + contributie nationala): 100%

Numar de
proiecte
prevazute

Cost total
mediu

Estimarea
costului
total pe masura

Contributia
FEADRmasura

Contributia
publica
nationala

Contributia
privata

3

62.667 euro

188.000 euro

150.400 euro

37.600 euro

0 euro
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MASURA 431.2 FUNCŢIONAREA GRUPULUI DE ACŢIUNE LOCALĂ,
DOBÂNDIREA DE COMPETENŢE ŞI ANIMAREA TERITORIULUI

Obiectivul si raportul cu strategia de dezvoltare -miza interventiei
Masura 431 urmareşte creşterea capacitaţii de implementare a strategiilor de
dezvoltare locala prin:
•Asigurarea resurselor umane, financiare si tehnice pentru sprijinirea activitatii Grupurilor
de Actiune Locala;
•Instruirea personalului Grupurilor de Actiune Locala în vederea elaborarii si implementarii
strategiilor de dezvoltare locala;
Animarea teritoriului.
Raportul cu strategia de dezvoltare
Accesarea masurii 431.2 este necesara si oportuna pentru implementarea strategiei de
dezvoltare a grupului de actiune locala “Calafat”. Asadar, aceasta masura ofera grupului
posibilitatea de a functiona corect, asigurandu-i resurselor financiare necesare: inchirierii
unor locatii, plata expertilor implicati in implementarea stategiei de dezvoltare locala,
inchirierea/achizitia de echipamente de birotica si electronice si alte actiuni specifice
functionarii GAL.

Descrierea interventiei- domeniul de acoperire al masurii
Componenta a - Functionarea GAL (maxim 80% din totalul alocat masurii 431.2)
Componenta b - Instruire si animarea teritoriului dupa selectia GAL (minim 20% din totalul
alocat masurii 431.2)

Beneficiari
Tipuri de beneficiari
Beneficiari – Grupuri de Actiune Locala
Evaluarea numarului: 1 beneficiar- Grupul de Actiune Locala “Calafat”.
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Precizari privind actiunile eligibile
*Actiuni imateriale:
Tip de actiuni eligibile:
Componenta a):
- 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 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, GAL “Calafat” va cheltui cel puţin 20% din valoarea eligibilă
determinată pentru fiecare GAL în parte din cadrul acestei sub-măsuri (431.2) şi poate
acoperi cheltuieli precum:
- Studii ale zonei;
- Măsuri pentru furnizarea informaţiei cu privire la strategia de dezvoltare locală;
- Instruirea personalului implicat în implementarea strategiei de dezvoltare locală;
- Evenimente de promovare;
- Instruirea liderilor locali.

*Actiuni materiale:
Tip de actiuni eligibile:
Componenta a)
- Inchirierea/achizitia de echipamente de birotica si electronice, precum si a altor
echipamente necesare pentru desfasurarea activitatilor GAL

Finantare
• Ajutorul public (FEADR + contributie nationala): 100%
Numar
de
proiecte
prevazute
1

Cost total
mediu

Estimarea
costului
total pe
masura

Contributia
FEADRmasura

Contributia
publica
nationala

Contributia
privata

300.000 euro

300.000 euro

240.000 euro

60.000 euro

0 euro
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COMPLEMENTARITATEA CU ALTE PROGRAME DE DEZVOLTARE
Planul de dezvoltare locală al GAL “Calafat” va conduce la aplicarea unui model
multi-funcțional în ceea ce privește agricultura și dezvoltarea rurală. Mijlocul principal de
implementare a acestui model constă în promovarea unei dezvoltări echilibrate în domenii
precum: agricultura, servicii pentru populație, activități non-agricole desfășurate in mediul
rural, agroturism etc.
Viziunea strategică a Planului de Dezvoltare Locală “Calafat” are în vedere, în
acord cu obiectivele Uniunii Europene, reducerea disparităților de dezvoltare dintre zona
rurală GAL și zonele urbane învecinate. În acest sens, întocmirea strategiei GAL “Calafat”
a fost realizată în conformitate cu o serie de linii strategice europene, respectiv naționale, aşa
cum se demonstrează în continuare.
1. Complementaritate cu politicile și obiectivele Uniunii Europene
2. Complementaritate cu Programul Național de Reforme (PNR) al României
3. Complementaritate cu Planul Național de Dezvoltare și cu Cadrul Național Strategic
de Referință
4. Complementaritate cu Programul Național de Dezvoltare Rurală
5. Complementaritate cu Programul Operațional pentru Pescuit

1. Complementaritate cu politicile și obiectivele Uniunii Europene

Strategia GAL “Calafat” este conformă cu prioritățiile Uniunii Europene și în
special cele referitoare la:
o conservarea biodiversității,

protecția apei

și

a solului,

diminuarea

schimbărilor climatice și a poluării aerului și utilizarea pesticidelor;
o implementarea inovației în mediul rural, prin introducerea de noi produse și
procese ce au în vedere practici noi de producție, de management de protecție
a mediului ce vor contribui la performanțele fermierilor, micilor
întreprinzători;
o eficientizarea investițiilor în producția și utilizarea de energie din surse
regenerabile contribuind astfel la diminuarea poluării și implicit la
combaterea schimbărilor climatice;
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o agricultura ecologică pe baza dezvoltării producției și a unei piețe interne de
produse agroalimentare ecologice, luând în considerare potențialul GAL în
ceea ce privește agricultura ecologică;
o dezvoltarea unui sector agricol, alimentar și forestier competitiv bazat pe
cunoaștere și inițiativă privată compatibil cu liniile directoare comunitare și
care vizează atât îmbunătățirea competențelor profesionale prin investiții în
capitalul uman și fizic cât și restructurarea și dezvoltarea fermelor și a
sectoarelor de procesare.

Sprijinul acordat prin strategia GAL “Calafat” contribuie la îndeplinirea obiectivelor

Politicii Agricole Comune întrucât măsurile propuse prin strategia GAL sunt conforme cu
măsurile din PAC care sunt destinate dezvoltarii rurale.

2. Complementaritate cu Programul Național de Reforme (PNR) al României

Strategia GAL “Calafat” este convergentă cu Programul Național de Reforme
(PNR) al României, document elaborat în contextul Strategiei Europene pentru Creștere și
Ocupare (Strategia Lisabona Revizuită - SLR). Acest document evidențiază reformele pe
care Guvernul României le promovează cu prioritate și oferă cadrul de integrare a politicilor
pe mai multe paliere: macroeconomie, microeconomie, ocuparea forței de muncă - într-un
program coerent de reforme care să evidențieze și să valorifice sinergiile dintre domeniul
economic și cel social.

Prioritățile strategice ale PNR la care strategia GAL își aduce contribuția sunt următoarele:
o „creșterea ocupării și a ratei de activitate”
o „îmbunătățirea calității vieții prin gestionarea durabilă a resurselor
regenerabile

3. Complementaritate cu Planul Național de Dezvoltare și cu Cadrul Național

Strategic de Referință

Strategia GAL “Calafat” a fost realizată în conformitate cu prioritățile naționale de
dezvoltare, stabilite în Planul National de Dezvoltare 2007-2013 (PND), respectiv în Cadrul
Național Strategic de Referință.
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Cadrul strategic stabileste baza pentru folosirea eficientă a fondurilor alocate pentru
perioada 2007- 2013 din Fondul de Coeziune și alte fonduri structurale europene fiind inclus
în Planul Național de Dezvoltare și echivalent cu Cadrul Strategic Național de Referință
(CSNR). CSNR al României, aprobat de către Comisie în iulie 2007, a fost elaborat în acord
cu Liniile Directoare Strategice ale Politicii de Coeziune (Decizia Consiliului CE/702/2006)
și are, de asemenea, la bază, Obiectivele Strategice de la Lisabona și Göteborg.
Implementarea strategiei naționale de dezoltare evidențiată în PND și CSNR este furnizată
prin Programele Operaționale.
4. Complementaritate cu Programul National de Dezvoltare Rurala

Strategia GAL “Calafat” este conformă cu prioritățile naționale de dezvoltare rurală
propuse prin Progamul Național de Dezvoltare Rurală, în general și prin axele 1 si 3 ale
PNDR, în particular.
Măsurile sprijinite prin Axa 1 - PNDR vizează creșterea competitivității sectoarelor
agroalimentar în timp ce sprijinul prevăzut prin Axa 3 - PNDR are ca scop încurajarea
diversificării economiei rurale și îmbunătățirea calității vieții din spațiul rural. Aceleași
obiective au stat la baza fundamentarii strategiei GAL “Calafat”, dupa cum s-a demonstrat
in cadrul sectiunii de masuri prezentate anterior.
5. Complementaritate cu Axa 4 a Programului Operațional pentru Pescuit

Strategia GAL “Calafat” asigură consistența și coerența cu obiectivele Axei 4 a
Programului Operațional pentru Pescuit, sprijinit prin FEP, care promovează dezvoltarea
sectorială și teritorială a zonelor pescărești din țara noastră, cu precădere din lunca și Delta
Dunării și de la țărmul Mării Negre. Astfel, se poate aminti de faptul că GAL “Calafat” se
suprapune teritorial parțial cu FLAG (Grup de Acțiune Locală pt Pescuit) „Calafat”,
respectiv pe localitățile Calafat, Cetate, Desa, Ciupercenii Noi, Maglavit, Piscu Vechi și
Poiana Mare. Astfel, se va încerca eliminarea posibilității dublării sursei de finanțare pentru
proiectele cu același obiectiv, precum dezvoltarea turismului / ecoturismului etc.
Cele două documente strategice (strategia GAL “Calafat”, respectiv Programul
Operațional pentru Pescuit)

vor stimula creșterea competitivității sectoriale, asigurând

totodată, într-o manieră echilibrată, respectarea cerințelor specifice legate de protectia
mediului, dezvoltare socialã si bunãstarea economicã.
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CENTRALIZATORUL CRITERIILOR DE SELECŢIE CS3.2.5, CS3.2.6
SI CS3.2.7

EVALUAREA CRITERIULUI DE SELECȚIE CS3.2.5

Numar total
de beneficiari/
masura
400

Numar de beneficiari
tineri /masura

Numar de beneficiari
tineri/ masura (%)

Masura 411 (prin
170
42,5%
111)
Masura 411 (prin
16
6
37,5%
121)
Masura 411 (prin
9
3
33,33%
123)
Masura 413 (prin
15
7
46,67%
312)
Masura 413 (prin
6
3
50%
313)
Masura 413 (prin
10
4
40%
322)
Masura 421
3
2
50%
Masura 431.2
nu se aplica
nu se aplica
nu se aplica
TOTAL
459
195
42,48%
*Pentru masuri 411 (prin 111) s-a luat in calcul numarul total de beneficiari finali.
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EVALUAREA CRITERIULUI DE SELECŢIE CS3.2.6
Numar total
de proiecte/
măsura

Măsura 411
(prin 111)
Măsura 411
(prin 121)
Măsura 411
(prin 123)
Măsura 413
(prin 312)
Măsura 413
(prin 313)
Măsura 413
(prin 322)
Măsura 421
Măsura 431.2
TOTAL

Proiecte care cuprind
acţiuni pentru protecţia
mediului

Proiecte care
integrează probleme
de mediu (%)

4

3

75%

16

5

31,25%

9

3

33,33%

15

4

26,27%

6

3

50%

10

3

30%

3
1
64

2
1
24

50%
100%
37,50%
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EVALUAREA CRITERIULUI DE SELECTIE CS3.2.7

Măsura 411
(prin 111)
Măsura 411
(prin 121)
Măsura 411
(prin 123)
Măsura 413
(prin 312)
Măsura 413
(prin 313)
Măsura 413
(prin 322)
Măsura 421
Măsura 431.2
TOTAL

Numar total
de proiecte/
măsura

Proiecte care au ca
beneficiari grupuri de
producători, asociaţii,
parteneriate etc

Proiecte care au ca
beneficiari grupuri de
producători, asociaţii,
parteneriate etc (%)

4

3

75%

16

9

56,25%

9

5

55,56%

15

8

53,33%

6

4

66,67%

10

6

60%

3
1
64

3
1
39

100%
100%
60,93%

*Pentru măsuri 411 (prin 111) s-a luat in calcul numarul total de beneficiari directi
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Așa cum indică tabelele de mai sus,
mai mult de 30% dintre proiectele ce se vor implementa în cadrul grupului
de actiune locala “Calafat” sunt adresate tinerilor. In concluzie, se respecta
criteriul de selectie CS3.2.5 recomandat de Minister.
mai mult de 25% dintre masurile ce se vor implementa în cadrul GAL
“Calafat” cuprind acțiuni pentru protecția mediului. În concluzie, se
respecta criteriul de selectie CS3.2.6 recomandat de Minister.
mai mult de 50% dintre acțiuni promovează, în cadrul GAL “Calafat”,
formele asociative. În concluzie, se respectă criteriul de selecție CS3.2.7
recomandat de Minister.
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ANEXA C Planul de finanțare
Buget GAL (in euro, total perioada implementare strategie)
GAL "Calafat"
Judetul Dolj
A

Denumire
a Masurii

411 (prin
masura
111)
411 (prin
masura
121)
411 (prin
masura
123)
413 (prin
masura
312)
413 (prin
masura
313)
413 (prin
masura
322)
421
431.2
Cheltuieli de
functionare
GAL,
componenta
a+b
TOTAL

B

C

Valoare
publica

D

Contributie Cost Total
privata B+C

E

F

Ponderea
(%) masurii
din valoarea
publica PDL

Constributi
e FEADR

G

H
%
Contributie
publica
Contributie
conform
Nationala
fisei
B-F
tehnice a
masurii din
PNDR

108,000

0

108,000 €

4.13%

86,400 €

21,600

100%

320,000

320,000

640,000 €

12.25%

256,000 €

64,000

50%

225,000

225,000

450,000 €

8.61%

180,000 €

45,000

50%

525,000

225000

750,000 €

20.10%

420,000 €

105,000

70%

326,000

57,529

383,529 €

12.48%

260,800 €

65,200

85%

620,000

0

620,000 €

23.74%

496,000 €

124,000

100%

188,000

0

188,000 €

7.20%

150,400 €

37,600

100%

300,000

0

300,000 €

11.49%

240,000 €

60,000

100%

2,612,000

827,529

3,439,529 €

75.94%

2,089,600 €

522,400

76%
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REALIZAREA PARTENERIATULUI ŞI FUNCŢIONAREA GAL-ULUI
PARTEA A – V – A: PARTENERIATUL

Parteneriatul public - privat “Calafat” este format din diverşi actori publici şi privaţi,
astfel:

Parteneri publici

7

Parteneri privaţi
Societate civilă
Total

9
9
25

Partenerii s-au asociat în vederea elaborării şi implementării Planului de Dezvoltare
Locală în teritoriul stabilit participând la selecţia proiectelor în cadrul GAL. In ceea ce
priveşte luarea deciziilor pentru selecţia proiectelor, va funcţiona un Comitet de Selecţie a
proiectelor format din membrii parteneri GAL din care peste 50% vor fi reprezentanţi ai
partenerilor economici şi sociali şi ai societăţii civile, iar până în 25% vor fi organizaţiile ce
provin din oraşe având ca responsabilitate zona rurală învecinată, după cum se va prezenta
în cele ce urmează. De asemenea, la nivelul organelor Adunarea Generală şi Consiliul
Director, va exista reprezentativitate de peste 50% a partenerilor economici şi sociali şi
societăţii civile, şi de până la 25% a organizaţiilor ce provin din oraşe.
GAL “Calafat” îndeplineşte criteriul de eligibilitate privind parteneriatul prin faptul că
are în componenţă diverşi actori publici şi privaţi reprezentativi. La nivelul luării
deciziilor, partenerii economici şi sociali, precum şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile
reprezintă peste 50% din totalul partenerilor. De asemenea, organizaţiile ce provin din
oraşe având ca responsabilitate şi zona rurală învecinată, nu au o pondere mai mare de
25% la nivel decizional.
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1. Prezentarea procesului de elaborare a dosarului de candidatură
(parteneriatul care realizează dosarul de candidatura – Planul de Dezvoltare Locală)
Parteneriatul public - privat “Calafat” s-a conturat în forma prezentă în anul 2012 în
urma unor acţiuni de informare şi consultare care au avut loc in teritoriu, grupul fiind
constituit juridic încă din anul 2010. Teritoriul pe care îl acoperă grupul este unul omogen,
coeziv din punct de vedere social, caracterizat prin tradiţii comune, identitate locală, nevoi şi
aşteptări comune. In prezent, parteneriatul cuprinde 25 de membri, astfel: 7 reprezentanţi ai
administraţiei publice locale, 9 parteneri privaţi şi 9 reprezentanţi ai societăţii civile.
După cum se poate observa în imaginea de mai jos, parteneriatul public-privat GAL
“Calafat” a respectă criteriul referitor la ponderea partenerilor privaţi şi ai societăţii civile,
în sensul că aceştia se situează peste pragul de 65% pentru selecţia potenţialelor GAL-uri
organizată în sesiunea martie-aprilie 2012.

GAL “Calafat” îndeplineşte SCS 2.5 referitor la reprezentarea partenerilor privaţi şi ai societăţii
civile prin faptul că are în componenţa sa astfel de parteneri care constituie mai mult de 65% din
totalul partenerilor.

Partenerii au semnat un Acord de parteneriat în cadrul căruia au convenit
următoarele responsabilităţi în ceea ce priveşte dezvoltarea teritorială a zonei acoperite de
GAL:
- îmbunătăţirea mediului şi spaţiului rural, creşterea calităţii vieţii şi diversificarea
activităţilor economice din spaţiul rural prin implementarea strategiilor integrate de
dezvoltare locală;
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- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ecologice, sociale şi economice, având ca obiectiv
crearea unui mediu atractiv şi motivant pentru toate segmentele de populaţie care trăiesc aici
şi încurajarea menţinerii tineretului în regiune;
- păstrarea peisajului cultural istoric ca şi componentă de bază a patrimoniului
natural şi patrimoniului cultural european, pentru a contribui la bunăstarea umană şi la
consolidarea identităţii regionale;
- susţinerea în GAL “Calafat” a unei agriculturi ecologice, pentru diversitatea
raselor zootehnice şi a soiurilor de plante tipice pentru zonă şi promovarea produselor
provenite din această regiune;
- sporirea atractivităţii economice a zonei teritoriale a GAL “Calafat” şi susţinerea
meşteşugurilor, serviciilor precum şi prelucrarea produselor regiunii şi promovarea acestora;
- realizarea din zona de acoperire a GAL “Calafat” a unei regiuni-ţintă pentru un
turism rural durabil creând astfel un cadru economic nou şi important în regiunea acestora;
- promovarea zonei GAL “Calafat” şi asocierea ei cu alte regiuni în ţară şi
străinătate şi să contribuie la întărirea spaţiului rural.
Partenerii semnatari ai Acordului parteneriat au identificat şi numit un
responsabil legal al grupului. Astfel, acesta s-a implicat ȋn diverse activităţi de
sensibilizare a actorilor locali, de animare a teritoriului şi a populaţiei ȋn direcţia
implementării LEADER ȋn zonă. Ulterior, animarea teritoriului s-a făcut de către fiecare
membru semnatar al acordului de parteneriat.
Intr-o primă fază, s-a realizat o analiză sumară a localităţilor cuprinse în
teritoriul vizat pentru viitorul potenţial GAL din punct de vedere a localizării geografice,
a tipului de localitate – oraşe, comune, sate, număr de locuitori etc. S-a realizat o analiză
diagnostic a populaţiilor, activităţilor economice, sociale, culturale şi s-au identificat
trendurile demografice şi economice zonei aferente GAL. De asemenea, s-a analizat starea
mediului, calitatea factorilor de mediu şi s-au identificat problemele de mediu şi
posibilităţile de ameliorare. Analiza zonei a permis recunoaşterea punctelor locale forte şi
slabe, a potenţialului endogen şi identificarea piedicilor majore în calea dezvoltării durabile.
S-a constatat că zona are coerenţă suficientă şi o masă critică în termeni de resurse umane,
financiare şi economice pentru a susţine o strategie viabilă de dezvoltare locală.
Mai departe, s-au identificat persoanele-resursă cu care se va colabora în sensul
conturării unei echipe responsabile pentru realizarea acţiunilor.
De asemenea, s-au pregătit materiale de prezentare a programului LEADER în
vederea realizării acţiunilor de informare la întâlniri şi la nivelul grupurilor de lucru.
Materialele de prezentare au corespuns:
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nevoilor de informare privind formarea unui potenţial grup de acţiune locală: ce este
un GAL, rolul lui, categoriile de structuri care trebuie să intre în componenţa GAL,
activităţi care pot să fie desfăşurate de GAL
nevoilor de cunoaştere privind funcţionarea unui potenţial grup de acţiune locală:
dezvoltarea locală prin înfiinţarea GAL, trăsăturile esenţiale ale GAL (cunoaşterea
termenului de zonă locală specifică GAL, cunoaşterea abordării de „jos în sus”,
cunoaşterea particularităţilor parteneriatelor public-privat, cunoaşterea modului de
facilitare a inovaţiei, a acţiunii integrate şi multisectoriale, a reţelelor şi modalităţilor
de cooperare)
conştientizării actorilor locali cu privire la starea economico socială a zonei în care
trăiesc, măsurilor strategice pe care le pot concretiza prin implementarea
programului LEADER, dificultăţilor pe care le au de rezolvat şi oportunităţile pe
care se pot baza şi pe care le pot fructifica
nevoilor de sensibilizare a actorilor locali în scopul implementării unui potenţial grup
de acţiune locală: pe de o parte, informarea şi formarea privind programul LEADER
iar pe de altă parte transmiterea informaţiilor şi cunoştinţelor despre acţiuni concrete
întreprinse în zonele rurale.
Având în vedere complexitatea şi noutatea LEADER, GAL “Calafat” a urmărit
realizarea diseminării informaţiilor prin metode diferite, astfel încât gradul de însuşire a
acestora să fie cât mai mare. In acest sens, s-au organizat întâlniri, grupuri de lucru,
seminarii ad-hoc, s-au elaborat şi diseminat diferite materiale informative cu privire la
activităţile întreprinse în cadrul GAL “Calafat”. Acţiunile de informare vor fi detaliate în
cadrul secţiunii 4. Dispozitivul de comunicare şi informare.
Membrii GAL s-au implicat în mod activ în propagarea în rândul populaţiei rurale a
informaţiilor referitoare la LEADER şi GAL, la posibilităţile şi oportunităţile pe care
implementarea Axei LEADER le deschide României în general şi zonei GAL “Calafat” în
special.

GAL “Calafat” îndeplineşte SCS 3.1.9 referitor la eficienţa dispoziţiilor privind
informarea potenţialilor beneficiari cu privire la activităţile întreprinse în cadrul grupului
cu atât mai mult cu cât sunt descrise mai mult de patru acţiuni de informare.

S-au constituit grupuri de lucru, la care au fost prezenţi reprezentanţi desemnaţi ai
fiecărui partener semnatar al acordului de parteneriat şi alte persoane în calitate de invitaţi.

228

Plan de Dezoltare Locală: Potenţial GAL “Calafat”

Aceste grupuri de lucru au avut loc pe toată perioada de elaborare a Planului de Dezvoltare
Locală.
Grupurile de lucru s-au reunit în cadrul a mai multe întâlniri, având următoarele
obiective:
a) Prezentarea diagnosticului pe temă;
b) Schimburi şi aport de idei noi;
c) Căutarea de eventuale informaţii suplimentare;
d) Stabilirea principalelor acţiuni ce urmează a se desfăşura;
e) Formalizarea şi structurarea propunerilor şi identificarea măsurilor din cadrul
PNDR, adaptate acţiunilor prevăzute;
f) Validarea strategiei, a propunerilor şi a alegerii organizării acţiunilor;
g) Prezentarea concluziilor lucrărilor în faţa reprezentanţilor localităţilor din
teritoriu şi a celorlalţi parteneri esenţiali ai teritoriului;
h) Elaborarea candidaturii;
i) Validarea Dosarului de Candidatură final de către parteneri.
Constituirea grupurilor de lucru a avut drept scop stabilirea în comun a următoarelor
aspecte:
acţiunile care urmau să se întreprindă atât de către fiecare membru al
parteneriatului, cât şi de către întregul grup;
stabilirea unui calendar de lucru pentru realizarea tuturor aspectelor convenite de
către membrii parteneriatului;
modalităţile de realizare a tuturor activităţilor propuse a se realiza;
modalitatea de colectare a datelor necesare elaborării strategiei de dezvoltare
locală şi persoanele responsabile de culegerea datelor;
validarea unei echipe responsabilă cu realizarea tuturor activităţilor şi stabilirea
responsabilităţilor fiecărui membru al echipei;
analiza resurselor materiale, financiare şi umane necesare elaborării Planului de
Dezvoltare Locală;
modalitatea de animare a teritoriului şi de conştientizare a locuitorilor;
analiza datelor culese din teritoriu;
formularea unui set de priorităţi strategice şi supunerea acestora unor discuţii între
membrii parteneriatului;
conturarea unei imagini de marcă a teritoriului GAL “Calafat”;
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formularea unei viziuni de dezvoltare a teritoriului şi a obiectivelor strategice
majore;
stabilirea prioritizării proiectelor în cadrul strategiei şi elaborarea unui plan de
acţiuni în vederea implementării strategiei de dezvoltare locală;
La final, grupurile de lucru au avut drept obiectiv prezentarea şi discutarea proiectului
de Plan de Dezvoltare Locală. S-a realizat, de asemenea, validarea strategiei, a propunerilor şi
a alegerii organizării acţiunilor, prezentarea concluziilor lucrărilor în faţa reprezentanţilor
localităţilor din teritoriu şi a celorlalţi parteneri ai teritoriului, validarea dosarului de
candidatura final de către parteneri.
In procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală au fost implicate ȋn
permanenţă entităţile interesate - atât publice, cât şi private şi ONG - din aria teritorială a
GAL “Calafat”, constituind grupuri de lucru care au dezbătut in permanenţă stadiul
proiectului, progresul înregistrat şi preîntâmpinarea constrângerilor.
Pe lângă organizarea grupurilor de lucru, GAL “Calafat” a mai folosit şi
următoarele metode de consultare: comitete de consultare şi chestionare.
S-au organizat comitete de consultare de către membrii parteneriatului cu locuitorii
din teritoriul GAL aplicându-se totodată şi chestionare pentru a identifica nevoile şi a ţine
cont de sugestiile şi recomandările venite din teritoriu.
Sunt anexate, în acest sens, procesele verbale şi listele de prezenţă ale participanţilor
elaborate cu ocazia organizării întâlnirilor şi a grupurilor de lucru, precum şi chestionarele
aplicate în teritoriu.
GAL “Calafat” îndeplineşte SCS 3.1.8 referitor la eficienţa dispoziţiilor privind consultarea
partenerilor locali în elaborarea strategiei de dezvoltare locală cu atât mai mult cu cât toate
elementele strategiei sunt susţinute prin procese verbale ale întâlnirilor.

In acelaşi timp, membrii GAL “Calafat” au decis subcontractarea unor activităţi
având în vedere complexitatea acestora şi faptul că implementarea LEADER la nivelul zonei
este deosebit de importantă. Activităţile subcontractate sunt următoarele:
realizarea de expertize la nivelul teritoriului GAL “Calafat” necesare
elaborării Planului de Dezvoltare Locală;
elaborarea studiilor, analizelor necesare elaborării strategiei finale a grupului;
elaborarea strategiei de dezvoltare locală;
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sprijinirea grupului pentru realizarea activităţilor de cooperare (întâlniri cu
potenţialii parteneri, participarea la evenimente internaţionale şi naţionale
pentru a stabili legături şi contacte în vederea unor colaborări viitoare);
pregătirea dosarului pentru selecţia GAL şi prezentarea acestuia în cadrul
sesiunii de depunere a candidaturilor.

Societatea subcontractată a atras în proiect experţi spanioli, cu o experienţă de 20 de
ani în implementarea LEADER în Spania, atât în Leader I şi II cât şi în Leader , unul dintre
aceştia fiind chiar membru în cadrul Consilului Director de la Madrid al RETELEI
EUROPENE de DEZVOLTARE RURALA - SPANIA, lucru care a crescut posibilitatea de
a stabili legături de cooperare cu diverse GAL-uri din Spania. Experţii au făcut parte din
echipa de proiect pentru realizarea activităţilor necesare elaborării strategiei finale, iar
atragerea lor în procesul de elaborare a strategiei a favorizat transferul de know-how şi
facilitarea, pe viitor, a realizării acţiunilor de cooperare internaţională.

In ceea ce priveşte acţiunile propuse în cadrul Planului de Dezvoltare Locală, GAL
“Calafat”, şi împreună cu acesta, entităţile publice, private şi ale societăţii civile, garantează
capacitatea de gestionare necesară pentru a-şi asuma co-responsabilitatea implementării
acestora.
Fiecare entitate care face parte din cadrul parteneriatului va avea gradul său de
implicare în realizarea obiectivelor venind cu o anumită experienţă fie în administraţia
publică locală, fie în societatea civilă, fie în diverse sectoare ale economiei: servicii, comerţ,
mediu, agricultură.
Experienţa în gestionarea proiectelor europene, alocarea corectă a resurselor umane
şi materiale, precum şi împărţirea responsabilităţilor realizării acţiunilor necesare
implementării Planului între membrii parteneriatului, dau o asigurare în plus pentru
derularea strategiei şi îndeplinirea obiectivelor acesteia.
GAL “Calafat” îndeplineşte criteriul de eligibilitate privind strategia prin faptul că
dovedeşte capacitate de implementare a strategiei din punct de vedere al resurselor
financiare, umane şi administrative.
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2. Prezentarea parteneriatului decizional
2.1 Descrierea partenerilor
Parteneriatul public – privat “Calafat” este format din 25 membri împărţiţi între
sectorul public, privat şi societatea civilă conform situaţiei de mai jos:
PARTENER

REPREZENTANT LEGAL
SECTOR PUBLIC

Primăria Calafat (din municipiul Calafat)
Primăria Caraula (din comuna Caraula)
Primăria Galicea Mare (din comuna Galicea

Guţă Mircea-Marinel
Vancea Ştefan
Drăghici Alina Carmen

Mare)
Primăria Orodel (din comuna Orodel)

Vîlcomeanu Jane

Primăria Unirea (din comuna Unirea)

Bădoiu Marin

Primăria Seaca de Cîmp (din comuna Seaca
de Câmp)
Primăria Vârtop (din comuna Vârtop)

Rogojină Fane
Barbu Constantin

SECTOR PRIVAT
SC Tradex Industries SRL (din municipiul

Roman Silviu-Petru

Calafat)
Societatea Agricolă „Bujorul” (din comuna

Pleniceanu Nicolae

Pleniţa)
SC Anlumir SRL (din comuna Desa)

Anghelof Luminiţa

SC Montana Forest SRL (din comuna

Afrenie Carmen Maria

Ghidici)
SC Mihmon SRL (din comuna Giubega)
I.I. Luțu I. Ion (din comuna Salcia)
SC East Way Spedition SRL (din comuna

Florescu Viorel
Luțu Lenuța
Cutoveanu Geta Oana

Cetate)
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SC Val-Veget Prod SRL (din comuna

Voinea Dan

Maglavit)
SC Consol Motatei SRL(din Comuna

Bryce Luciana

Motatei)
SOCIETATE CIVILĂ
Asociaţia Patronatul Local al

Dumitrescu Ionel

Intreprinderilor Mici şi Mijlocii (din
municipiul Calafat)
Organizaţia Producătorilor din Sectorul

Jalbă Gelu

Pescuitului şi Acvaculturii (din municipiul
Calafat)
Asociaţia pentru Turism Rural, Ecologic şi

Nicola Marian

Cultural din Oltenia (din comuna Perişor)
Asociaţia Izvoare de Speranţă (din comuna

Albu Mia

Izvoare)
Asociaţia Orizonturi Dunărene (din comuna

Leoveanu Mungiu Ştefan

Ciupercenii Noi)
Asociaţia CRONO – Centrul de Resurse

Păpuşoiu Sabin

pentru Organizaţiile Nonprofit din Oltenia
(din municipiul Craiova)
Asociaţia de Integrare a Romilor din

Constantin Minică

Regiunea Oltenia (din municipiul Calafat)
Asociaţia Proprietarilor de Pădure „Poiana

Olaru Viorel

Verde” (din comuna Poiana Mare)
Asociaţia “Viitorul Piscu Vechi” (din

Chirieac Laura Cecilia

comuna Piscu Vechi)
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GAL “Calafat” îndeplineşte SCS 2.5 referitor la reprezentarea partenerilor privaţi şi ai
societăţii civile prin faptul că are în componenţa sa astfel de parteneri care constituie mai
mult de 65% din totalul partenerilor.

GAL “Calafat” include printre membrii săi şi reprezentanţi ai minorităţilor etnice, şi
anume Asociaţia de Integrare a Romilor din Regiunea Oltenia al cărei scop este acela de
apărare şi promovare a intereselor economice, sociale şi culturale ale etniei romilor din
regiunea Oltenia.
GAL “Calafat” îndeplineşte SCS 2.1 referitor la reprezentarea minorităţilor etnice prin faptul
că are în componenţa sa organizaţii ale minorităţilor etnice.
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Având în vedere importanţa prezenţei tinerilor şi a femeilor în cadrul GAL
“Calafat”, o parte din entităţile semnatare ale acordului de parteneriat vor fi reprezentate de
către tineri sau femei.

SC Eatt Way Spedition SRL
Cutoveanu Geta Oana

SC Val-Veget Prod SRL
Voinea Dan

SC Consol Motatei SRL

SC Anlumir SRL
Anghelof Luminiţa

Bryce Luciana

Asociaţia “Viitorul Piscu
Vechi”
Chirieac Laura Cecilia

Păpuşoiu Sabin

Asociaţia CRONO – Centrul
de Resurse pentru
Organizaţiile Nonprofit din
Oltenia

Asociaţia Orizonturi
Dunărene
Ştefan

Leoveanu Mungiu

Asociaţia Izvoare de Speranţă
Albu Mia

Reprezentant

Drăghici Amalia

Partener

Carmen

Primăria Galicea Mare

TINERI

Aşadar, după cum se poate observa, în cadrul GAL “Calafat”, dintr-un număr total
de 25 de organizaţii, 9 sunt reprezentate de tineri, adică persoane cu vârsta de până la 40 de
ani. Prin urmare, 36 % din reprezentanţii legali ai organizaţiilor ce formează GAL
“Calafat” sunt tineri, după cum o demonstrează şi graficul de mai jos.
GAL “Calafat” îndeplineşte SCS 2.2
referitor la reprezentarea echilibrată a
tinerilor la nivelul grupului prin faptul
că are în componenţa sa tineri cu
vârsta de până la 40 de ani care
constituie peste 25% din reprezentanţii
legali ai organizaţiilor ce formează
parteneriatul.

In cadrul GAL “Calafat”, dintr-un număr total de 25 de organizaţii, 8 sunt
reprezentate de femei. Prin urmare, 32 % din reprezentanţii legali ai organizaţiilor ce
formează GAL “Calafat” sunt femei, după cum o demonstrează şi graficul de mai jos.
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SC Montana Forest SRL

I.I. Luțu I. Ion

SC Eatt Way Spedition SRL

SC Consol Motatei SRL

Afrenie Carmen Maria

Luțu Lenuța

Cutoveanu Geta Oana

Bryce Luciana

Vechi”

SC Anlumir SRL
Anghelof Luminiţa

Albu Mia

Carmen

Drăghici Amalia

Reprezentant

Asociaţia “Viitorul Piscu

Primăria Galicea Mare

Partener

Chirieac Laura Cecilia

Asociaţia Izvoare de Speranţă

FEMEI

GAL “Calafat” îndeplineşte SCS 2.3
referitor la reprezentarea echilibrată
a femeilor la nivelul grupului prin
faptul că are în componenţa sa femei
care constituie peste 25% din
reprezentanţii legali ai organizaţiilor
ce formează parteneriatul.

De asemenea, în rândul membrilor parteneriatului public – privat GAL “Calafat”
sunt prezente şi organizaţii agricole, de exemplu Societatea Agricolă „Bujorul”,
reprezentanţi ai sectorului forestier, precum Asociaţia “Proprietarilor de Pădure – Poiana
Verde”, reprezentanţi ai sectorului economic, precum SC Tradex Industries SRL sau SC
Eatt Way Spedition SRL, ai organizaţiilor de mediu, precum Asociaţia Patronatul Local
al Intreprinderilor Mici şi Mijlocii şi ai grupurilor de producători precum SC Consol
Moţăţei SRL, astfel încât toate sectoarele responsabile de dezvoltarea viitoare a mediului
rural au reprezentare.
GAL “Calafat” îndeplineşte SCS 2.4 prin faptul că are în componenţa sa organizaţii
agricole, reprezentanţi ai sectorului forestier, reprezentanţi ai sectorului economic şi ai
organizaţiilor de mediu, reprezentanţi ai grupurilor de producători.
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Sunt

anexate,

pentru

verificarea

datelor,

documente

de

constituire

ale

participanţilor, precum copii CI ale reprezentanţilor partenerilor.
In procesul de implementare şi monitorizare a Planului de Dezvoltare Locală al GAL
“Calafat”, fiecare partener va fi prezent direct sau prin intermediul reprezentantului
desemnat. De asemenea, pentru o mai bună implementare a planului, fiecare dintre parteneri
îşi poate desemna câte un supleant care să îl înlocuiască.
GAL “Calafat” va fi responsabil de implementarea acţiunilor din cadrul Planului de
Dezvoltare Locală al teritoriului pe baza căruia a fost selectat şi de îndeplinirea obiectivelor
asumate prin intermediul acestuia, va asigura, de asemenea, respectarea obligaţiilor privind
publicitatea, şi va controla calitatea implementării Planului de Dezvoltare Locală pentru o
bună funcţionare a întregului sistem de management, a corectitudinii şi conformităţii punerii
în aplicare a Planului de Dezvoltare Locală. Organul de conducere al GAL va fi Adunarea
Generală ale cărei hotărâri vor fi puse in executare de Consiliul Director. In ceea ce priveşte
selecţia proiectelor la nivelul grupului, parteneriatul decizional va fi reprezentat de
Comitetul de Selecţie a proiectelor, după cum se va prezenta în cele ce urmează.

2.2 Crearea şi funcţionarea GAL - ului
Funcţionarea generală a GAL “Calafat” este reglementată în concordanţă cu
Ordonanţa de Guvern nr. 26 / 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. Participarea partenerilor
GAL şi, în general, a populaţiei ce face parte din aria sa teritorială, la luarea deciziilor se
face prin intermediul organelor de conducere. Astfel, în urma constituirii ca şi asociaţie,
componenţa organelor de conducere ale acesteia va facilita o participare directă a asociaţilor
la luarea deciziilor şi punerea în executare a acestora.
După selectarea în cadrul apelului de selecţie organizat de Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, GAL “Calafat” devine beneficiarul de drept al ajutorului inclus în
abordarea LEADER, şi va fi cel care va gestiona regiunea în baza Planului de Dezvoltare
Locală prin intermediul beneficiarilor finali ai ajutorului, cei care vor acţiona ca promotori ai
proiectelor susţinute.
De asemenea, GAL “Calafat” acţionează ca organism intermediar între AM PNDR,
CRPDRP şi beneficiarii finali ai proiectelor, în acest scop exercitând următoarele funcţii în
teritoriu:
promovează Planul de Dezvoltare Locală, prin intermediul partenerilor săi,
site-ul, mass-media, etc şi dă persoanelor interesate informaţii şi sfaturi de
care au nevoie cu privire la schema de LEADER; aceste informaţii vor fi
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furnizate atât în mod direct la sediul central al GAL “Calafat”, cât şi prin
intermediul internet, media şi mass-media;
ȋncurajează şi promovează realizarea investiţiilor în cadrul abordării
LEADER, un rol important în această direcţie avându-l informările cu diverse
grupuri din teritoriu, promovarea direct de către grup sau prin partenerii săi;
orientează implementarea abordării LEADER spre cele mai bune investiţii
care să contribuie la dezvoltarea teritoriului, conform Planului de Dezvoltare
Locală;
implementează proiecte în mod direct, dacă acest lucru poate ajuta la
dezvoltarea zonei;
participă cu alte Grupuri de Acţiune Locală la proiecte de cooperare.

Obligaţii
Membrii GAL “Calafat” au următoarele obligaţii:
o să respecte Statutul, Regulamentul interior, Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare, hotărârile şi deciziile luate de către organele de conducere ale
asociaţiei;
o să achite cotizaţia;
o să participe activ, direct sau prin reprezentanţi, la Adunările Generale şi/ sau
şedinţele Consiliului Director, după caz;
o să participe activ la diferite acţiuni şi campanii organizate de asociaţie;
o să sprijine material şi moral asociaţia;
o să reprezinte interesele comune ale asociaţiei prin acţiunile întreprinse;
o să nu aducă prejudicii asociaţiei şi să răspundă la solicitările acesteia;
o să ţină contabilitatea în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare;
o să faciliteze verificarea tuturor acţiunilor sale de către Comisia Europeană şi alte
organisme sau autorităţi la nivel comunitar, naţional sau judeţean şi, în special,
controalele efectuate de către Ministerul Agriculturii şi Agenţia de Plăţi;
o să participe la reuniunile ce privesc implementarea LEADER în România;
o să asigure o publicitate adecvată a Planului de Dezvoltare Locală la nivel judeţean,
regional şi naţional în ceea ce priveşte diferitele măsuri susţinute;
o să facă parte din Reţeaua Naţională de Dezvoltare Rurală;
o să participe la cel puţin un proiect de cooperare;
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o să acţioneze întotdeauna respectând principiile de cooperare, obiectivitate,
imparţialitate, eficacitate, eficienţă, transparenţă, publicitate şi liberă concurenţă;
o în cazul în care este destinatarul final al ajutorului, să îşi îndeplinească obligaţiile
care revin oricărui beneficiar final.

Incompatibilităţi şi abţineri
Personalul GAL “Calafat” nu poate deţine alte funcţii publice sau private care pot
interfera cu autonomia şi independenţa cu care trebuie să îşi exercite atribuţiile în cadrul
GAL “Calafat”. Incompatibilitatea trebuie declarată organismului care l-a desemnat într-o
astfel de funcţie.
Nu poate fi membru al Consiliului Director, iar dacă era, pierdea această calitate,
orice persoană care ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă
asociaţia respectivă are ca scop sprijinirea activităţii acelei instituţii publice.
Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare, aparţine unuia din membrii
Comitetului de Selecţie, în această situaţie persoana (organizaţia) în cauza nu are drept de
vot şi nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv. Atunci când unul dintre membrii
Comitetului se află în această situaţie, el este obligat să se abţină, motivul şi abţinerea fiind
prevăzute în mod expres în procesul-verbal al sesiunii în cauză.

Organele care funcţionează la nivelul GAL “Calafat”, sunt următoarele:
1. Adunarea Generală;
2. Consiliul Director;
3. Cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori;
4. Comitetul de Selectare a proiectelor;
5. Compartiment administrativ.
Funcţiile şi responsabilităţile fiecărui organ pentru procesul de gestionare şi
implementare a Planului de Dezvoltare Locală sunt prezentate orientativ mai jos.

1. Adunarea Generală
Adunarea Generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea asociaţilor, mai
exact va cuprinde toţi cei 25 membri. Partea publică va reprezinta la nivelul Adunării
Generale un maxim de 49% din numărul total de membri ai acesteia, iar organizaţiile ce
provin din oraşe până la 25%.
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Adunarea Generală se întruneşte cel puţin o dată pe an în sesiune ordinară. De
asemenea, se întruneşte în sesiune extraordinară ori de câte ori trebuie rezolvate probleme
importante şi care nu suferă amânare, la iniţiativa Consiliului Director sau a solicitării scrise
din partea a cel puţin 1/3 din membrii Adunării Generale.
Convocarea Adunării Generale se face de către Preşedinte sau Vicepreşedinte care
stabileşte data exactă şi ordinea de zi a şedinţei. Convocarea se va face în scris, prin
scrisoare, fax sau e-mail, precizându-se ora şi locul unde se va desfăşura adunarea, cu cel
puţin: 10 zile înainte de data şedinţei în cazul în care se convoacă Adunarea Generală
Extraordinară sau 15 zile înainte de data şedinţei în cazul în care se convoacă Adunarea
Generală Ordinară;
Şedinţele Adunării Generale se întrunesc legal cu participarea a jumătate plus unu din
totalul membrilor săi, iar hotărârile se iau cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi.
Dacă nu este prezent un număr minim de membri, Preşedintele va convoca o altă întrunire.
Această nouă Adunare Generală poate delibera în mod valabil, indiferent de numărul de
membri prezenţi. Cea de-a doua convocare se poate realiza, având aceleaşi elemente
obligatorii, odată cu prima, menţionându-se că, în măsura în care la prima convocare nu se
întruneşte cvormul necesar, decizia se va lua în cea de-a doua.
Fiecare membru al Adunării Generale are dreptul la un vot. Atunci când va fi cazul,
membrii Adunării Generale vor delega dreptul de vot către un reprezentant permanent printr-o
procură scrisă care se va depune la sediul asociaţiei şi va fi valabilă până la revocare. In baza
acesteia, reprezentantul permanent va exercita dreptul de vot în numele membrilor pentru care
a fost împuternicit, însă doar în situaţia în care aceştia nu se prezintă personal sau nu deleagă
un alt reprezenant pentru şedinţa respectivă. Procura poate fi revocată doar prin declaraţie
autentică expresă comunicată reprezentantului şi Consiliului Director al asociaţiei. Membrii
care şi-au exprimat votul prin intermediul delegării vor fi consideraţi prezenţi în şedinţă şi au
dreptul de a da instrucţiuni reprezentantului permanent cu privire la modul de vot prin orice
mijloc de comunicare ce face dovada voinţei exprimate.
Hotărârile Adunării Generale se consemnează de către un secretar desemnat de
Consiliul Director şi de către secretarul asociaţiei, într-un proces-verbal de şedinţă care poate
fi consultat ulterior de toţi membrii absenţi.
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.
Hotărârile Adunării Generale, considerate contrare legii, actului constitutiv sau
dispoziţiilor cuprinse în Statut pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membrii care nu
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au luat parte la Adunarea Generală, de către Consiliul Director sau de membrii care au votat
împotrivă şi au cerut să se insereze poziţia lor în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15
zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa,
după caz.
Preşedinţia Adunărilor Generale aparţine Preşedintelui sau, în lipsa acestuia,
Vicepreşedintelui, Preşedintele asociaţiei fiind atât Preşedinte al Adunării Generale cât şi al
Consiliului Director.
Competenţa Adunării Generale cuprinde:
a) aprobarea strategiei şi a obiectivelor generale ale GAL “Calafat”;
b) aprobarea proiectelor care urmează sa fie dezvoltate în anul următor, cu stabilirea
liniilor generale de acţiune şi a criteriile privind evaluarea, orientarea şi delegarea de
activităţi;
c) aprobarea raportului anual de activităţi propus de Consiliul Director;
d) soluţionarea problemelor ridicate de Consiliul Director;
e) înfiinţarea de filiale;
f) rezolvarea oricărei probleme care nu intră în responsabilitatea Adunării Generale
extraordinare;
g) aprobarea Regulamentului intern.
h) modificarea statutului sau a regulamentului intern;
i) numirea sau revocarea membrilor Consiliului Director;
j) aprobarea şi modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
k) alegerea sau revocarea membrilor Comitetului de Selecţie şi aprobarea
funcţionării acestuia;
l) alegerea şi revocarea cenzorului;
m) revocarea ajutoarelor financiare;
n) aprobarea strategiei de dezvoltare şi a obiectivelor asociaţiei;
o) dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase
după lichidare;
La momentul constituirii juridice se va decide care dintre aceste competenţe vor
reveni Adunării Generale Ordinare şi care Adunării Generale Extraordinare.
Adunarea Generală poate delega o parte din atribuţiile sale Consiliului Director şi are
drept de control asupra Comitetului de Selecţie şi cenzorului.
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2. Consiliul Director
Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale,
îndeplinind de asemenea sarcini ce intră în competenţa sa ori cele care îi sunt delegate. Se va
convoca cel puţin trimestrial, fără însă a exista o limită maximă de întruniri pentru un an de
activitate.
Consiliul Director poate cuprinde între 5 şi 11 membri care vor fi numiţi efectiv de
către Adunarea Generală. Partea publică va reprezenta la nivelul Consiliului Director un
maxim de 49% din numărul total de membri ai acestuia, iar organizaţiile ce provin din oraşe
până la 25%. Durata mandatului membrilor Consiliului Director este nedeterminată.
Nu poate fi membru al Consiliului Director, iar dacă era, pierdea aceasta calitate,
orice persoană care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă
asociaţia respectivă are ca scop sprijinirea activităţii acelei instituţii publice.
Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii
executive, inclusiv persoane care au calitatea de membru ori sunt străine de asociaţie, pentru
a îndeplini o serie din atribuţiile sale. Aceste persoane pot fi remunerate pentru activitatea
depusă.
Consiliul Director îşi poate elabora un Regulament Intern de Funcţionare. Modul de
convocare, funcţionare şi procedurile de întrunire ale Consiliului Director se vor detalia în
cadrul acestui Regulament. Consiliul Director poate modifica prin decizie Regulamentul
Intern de Funcţionare. Fiecare membru este obligat să ia la cunoştinţă prevederile
Regulamentului şi să le respecte întocmai. Până la detalierea modului de convocare,
funcţionare şi a elaborării acestuia, deciziile Consiliului Director se vor lua cu votul
majorităţii simple a membrilor prezenţi.
Competenţa Consiliului Director cuprinde:
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, având un mandat deplin din
partea asociaţiei pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor acesteia;
c) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut, stabilite de Adunarea Generală
sau de Regulamentul Intern;
d) aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei, dacă prin statut nu se
prevede altfel;
e) propune şi aprobă fişa de post a coordonatorului şi aprobă fişele de post propuse
de coordonator pentru ceilalţi membri ai compartimentului administrativ;
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f) aprobă cooptarea de noi membri în Consiliul Director şi le stabileşte acestora
mandatul şi puterile conferite;
g) decide retragerea/ pierderea calităţii de membru;
h) înaintează spre validarea Adunării Generale excluderea acelor membri care nu îşi
îndeplinesc obligaţiile sau desfăşoară o activitate care prejudiciază GAL;
i) programează şi gestionează activităţile asociaţiei;
j) apără şi gestionează interesele grupului;
k) programează gestionarea administrativă, economică şi financiară a asociaţiei, în
conformitate cu obiectivele pe care trebuie să le îndeplinească direct sau indirect;
l) aprobă lansarea de apeluri de selecţie pentru proiecte;
m) propune soluţionarea provizorie a acordării unui ajutor financiar;
n) propune soluţionarea definitivă de acordare a ajutorului financiar;
o) aprobă proiectele care vor fi puse în aplicare de către asociaţie;
p) aprobă modificarea investiţiilor, dacă este necesar;
q) acordă perioade de prelungire pentru implementarea proiectelor;
r) numeşte membrii Comisiei de Contestaţii;
s) propune modificări ale cheltuielilor de funcţionare în cadrul bugetului;
t) adoptă şi aprobă orice modificare a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare,
a propriului său regulament de funcţionare;
u) îndeplineşte orice alte atribuţii ce intră în competenţa sa conform prevederilor
legale sau uzanţelor.
3. Cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori
Dacă numărul asociaţilor este mai mare de 15, numirea unui cenzor este obligatorie,
acesta putând fi o persoană din afara GAL. Cenzorul asigură controlul financiar intern al
GAL “Calafat”. Pentru activitatea depusă, cenzorul va putea fi remunerat.
In cazul în care asociaţia nu are obligaţia numirii unui cenzor, fiecare dintre asociaţi
care nu este membru al Consiliului Director poate exercita dreptul de control.
In cazul în care asociaţia ar avea mai mult de 100 de membri înscrişi până la data
întrunirii ultimei Adunări Generale, controlul financiar intern se va exercita de către o
comisie de cenzori. Comisia de cenzori va fi alcătuită dintr-un număr impar de membri,
aceştia neputând proveni dintre membrii Consiliului Director.
Cel puţin unul dintre cenzori va trebui să fie contabil autorizat sau expert contabil, în
condiţiile legii.
Competenţa Cenzorului cuprinde:
a) verifică modul în care este administrat patrimonial GAL “Calafat”;
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b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale sau, după caz, Consiliului
Director;
c) verifică bilanţul, bugetul de venituri şi cheltuieli şi proiectele de buget;
d) poate participa la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot;
e) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea
Generală.
Adunarea Generală, iar între întrunirile acesteia Consiliul Director, aprobă regulile
generale de organizare şi funcţionare a cenzorului sau comisiei de cenzori. Comisia de cenzori
îşi poate elabora un Regulament Intern de funcţionare.

4. Preşedintele
Preşedintele asociaţiei este şi Preşedintele Consiliului Director şi are următoarele
atribuţii:
a) reprezintă asociaţia în relaţiile cu terţii şi în acţiunile în justiţie;
b) prezidează şedinţele Consiliului Director şi ale Adunării Generale;
c) vizează şi semnează documente;
d) alături de alte organe ale asociaţiei, cooordonează activitatea acesteia - poate delega
această funcţie Coordonatorului;
e) propune iniţiative/ proiecte organelor de conducere;
f) deleagă acele activităţi pe care le consideră necesare unuia dintre membrii
Consiliului Director, Vicepreşedintelui ori Coordonatorului;
g) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală în sarcina sa;
h) exercită întreaga sa autoritate şi competenţă pentru a determina înfăptuirea
scopurilor asociaţiei.
Preşedintele asociaţiei poate delega puterile sale pentru anumite perioade de timp
Vicepreşedintelui, unui membru al Consiliului Director ori anumite atribuţii Coordonatorului,
precizând în acest sens sfera, durata şi limitele competenţelor delegate, răspunzând solidar de
actele mandatarului său.

5. Comitetul de Selecţie al proiectelor
La nivelul GAL “Calafat” funcţionează un Comitet de Selecţie, format din membri
GAL, care reprezintă parteneriatul decizional pentru selectarea proiectelor depuse ȋn cadrul
GAL.
Comitetul de selecţie al proiectelor poate fi alcătuit din 5-15 persoane, reprezentanţi
ai autorităţilor şi organizaţiilor care fac parte din parteneriat, în funcţie de numărul
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partenerilor care fac parte din cadrul GAL. Pentru fiecare membru titular, vor fi prevăzuţi
supleanţi.
Membrii Comitetului de Selecţie vor fi aleşi de către Adunarea Generală. Totodată,
Adunarea Generală va modifica structura Comitetului de Selecţie, dacă va considera că
această modificare va genera o mai bună gestionare GAL.
Partenerii economici şi sociali, precum şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile, vor
reprezenta mai mult de 50% din componenţa Comitetului de Selecţie, iar organizaţiile ce
provin din eventuale oraşe având ca responsabilitate şi zona rurală învecinată nu vor depăşi
25%.
Comitetul de Selecţie decide în ceea ce priveşte selectarea proiectelor în cadrul GAL
prin „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, vor fi prezenţi în momentul
selecţiei cel puţin 50% din parteneri, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate
civilă.
La capitolul Partea a-IV-a: Prezentarea Măsurilor din cadrul Planului de Dezvoltare
Locală au fost prezentate condiţiile generale şi specifice ca şi criteriile de selecţie a
proiectelor pentru fiecare măsura în parte.
Pentru transparenţa procesului de selecţie a proiectelor în cadrul GAL şi totodată
pentru efectuarea activităţilor de control şi monitorizare, la aceste selecţii va lua parte şi un
reprezentant al AMPNDR. Lipsa acestuia, legal convocat, nu atrage după sine invalidarea
sau nulitatea deciziilor luate de Comitetul de Selecţie în acest mod.
Componenţa Comitetului de Selecţie cuprinde:

Nume şi prenume
Primăria Caraula
Primăria Unirea
Primăria Seaca de
Câmp
Nume şi prenume
Societatea Agricolă
„Bujorul”
SC Anlumir SRL
SC Consol Motatei
SRL
Nume şi prenume

PARTENERI PUBLICI 33.33%
Partener
Funcţia în C.S.
Vancea Ştefan
membru
Bădoiu Marin
membru
Rogojină Fane
membru
PARTENERI PRIVAŢI 33.33%
Partener
Funcţia în C.S.
Pleniceanu Nicolae
membru
Anghelof Luminiţa
Bryce Luciana

membru
membru

ONG 33.33%
Partener
Funcţia în C.S.

Tip* /Observaţii
ADMIN
ADMIN

Tip* /Observaţii
ALESI
ALESI
ALESI

Tip* /Observaţii
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Dumitrescu Ionel

Nicola Marian

Albu Mia

Asociaţia Patronatul
Local al
Intreprinderilor Mici şi
Mijlocii
Asociaţia pentru
Turism Rural, Ecologic
şi Cultural din Oltenia
Asociaţia Izvoare de
Speranţă

preşedinte

ONG

membru

ONG

membru

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.).

După cum se poate observa, Comitetul de Selecţie cuprinde 3 parteneri publici,
reprezentând 33.33% din componenţa acestuia, 3 parteneri privaţi, reprezentând 33.33% din
componenţa acestuia si 3 reprezentanti ai societatii civile, reprezentand 33.33% din
componenţa acestuia.

Ponderea partenerilor din mediul urban este de: 11.11%, existând un singur partener
din mediul urban la nivelul Comitetului de Selecţie. Ponderea partenerilor din mediul rural
este de: 88.89%, existând, la nivelul Comitetului de Selecţie, 8 parteneri din mediul rural.
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Dacă unul din proiectele depuse pentru selecţie aparţine unuia din membrii
comitetului, în această situaţie, persoana (organizaţia) în cauză nu are drept de vot şi nu va
participa la întâlnirea comitetului respectiv.
Beneficiarii ale căror proiecte nu au fost selectate de către Comitetul de Selecţie pot
depune o contestaţie ce va fi soluţionată de către o Comisie de Contestaţii. Membrii
Comisiei de Contestaţii vor fi numiţi de către Consiliul Director şi vor fi diferiţi de cei ai
Comitetului de Selecţie.
Organizarea şi funcţionarea Comisiei de Contestaţii se va detalia prin Regulamentul
de Organizare şi Funcţionare adoptat de Consiliul Director.

6. Compartimentul administrativ
Membrii compartimentului administrativ vor fi aleşi de către Consiliul Director, la
propunerea Coordonatorului.
Compartimentul administrativ poate fi format din următorii membri:
A. Responsabil administrativ (Coordonatorul) – care coordonează activitatea
GAL atât sub aspect organizatoric cât şi al respectării procedurilor de lucru; acesta
va fi numit de către Consiliul Director la propunerea Preşedintelui şi va fi remunerat
în termenii şi condiţiile fixate de Consiliul Director;
B. Responsabil financiar – contabil – care se ocupă de supravegherea şi controlul
gestiunii financiar – contabile a GAL-ului;
C. Animatori – ce desfăşoară activităţi de animare pentru promovarea acţiunilor
GAL;
D. Sector tehnic – care are ca sarcină verificarea şi selecţia proiectelor ce se vor
implementa; sunt persoane specializate pe diverse domenii de activitate care au
sarcina de a verifica şi selecta proiectele ce se vor implementa; echipa tehnică va fi
condusă de către Coordonator;
E. Consultanţi externi – în funcţie de necesităţile GAL pentru buna desfăşurare a
activităţilor GAL;
F. Angajat pentru activităţi de secretariat.
Coordonatorul va avea cel puţin următoarele atribuţii:
a).coordonează activitatea asociaţiei atât la nivel intern cât şi în relaţiile cu terţe
persoane, atunci când este delegat de Preşedinte în acest sens;
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b). pune în practică deciziile stabilite în cadrul Adunării Generale şi a Consiliului
Director, atunci când este delegat de organele de conducere sau de Preşedinte în acest
sens;
c). coordonează proiectele de finanţare la care participă asociaţia;
d). adoptă măsuri urgente de care depinde buna funcţionare a asociaţiei, fără a aduce
prejudicii Consiliului Director;
e). încheie/ autorizează contracte a căror valoare nu depăşeşte echivalentul în lei a
15.000 euro. Pentru aceste contracte, coordonatorul autorizează plăţi, împreună cu
responsabilul financiar-administrativ;
f). numeşte consultanţi, experţi şi specialişti cu rol în implementarea acţiunilor propuse
în cadrul asociaţiei;
g). îndeplineşte orice alte activităţi, atunci când este delegat de Consiliul Director,
Adunarea Generală sau Preşedinte;
h). coordonează echipa tehnică a asociaţiei;
i). pentru fiecare caz în parte, verifică respectarea criteriilor de eligibilitate cerute
pentru destinatarul final al ajutorului financiar;
j). certifică copiile documentelor;
k). exercită orice alte funcţii atribuite de GAL, asociaţie sau prin ordin al Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Sunt anexate, în acest sens, organigrama, fişe de post, CV-uri şi responsabilităţi
pentru fiecare compartiment.
GAL “Calafat” îndeplineşte criteriul de eligibilitate privind strategia prin faptul că
dovedeşte capacitate de implementare a strategiei din punct de vedere al resurselor umane.

PARTEA A – VI – A: ORGANIZAREA GAL-ULUI
1. Resurse umane
La nivelul GAL-ului se vor desfăşura următoarele activităţi :

a). informare – comunicare;
Informarea şi comunicarea reprezintă elemente esenţiale atât în etapele iniţiale, de
constituire a parteneriatelor public – private cât şi ulterior, după selectarea parteneriatului ca
GAL în acţiunile de sale de funcţionare, instruire şi animarea teritoriului.
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Scopul acţiunilor de informare şi promovare în mediul rural îl reprezintă
conştientizarea opiniei publice asupra activităţilor şi oportunităţilor oferite de GAL
“Calafat”, a potenţialilor beneficiari, în vederea accesării fondurilor europene destinate
dezvoltării rurale şi în ceea ce priveşte conţinutul măsurilor.
GAL “Calafat” va pune la dispoziţia potenţialilor beneficiari informaţii privind
fluxul accesării fondurilor de dezvoltare rurală, ce va include: tipurile de investiţii eligibile,
categoriile de beneficiari, plafoanele maxime alocate, condiţiile de eligibilitate, procedurile
administrative legate de accesul la finanţare, procedura de examinare a cererilor de finanţare,
criteriile de selecţie a proiectelor precum şi numele persoanelor de contact responsabile cu
activitatea de informare şi comunicare a Planului. Acţiunile specifice de promovare şi
instruire a potenţialilor beneficiari privind implementarea Planului de Dezvoltare Locală vor
fi realizate în conformitate cu nevoile identificate, urmărindu-se acoperirea tuturor
domeniilor de interes corespunzătoare măsurilor din plan.
Comunicarea va fi clară, concisă, concretă, adaptată publicului ţintă şi coerentă, pe
durata întregii perioade de implementare a Planului de Dezvoltare Locală.

b). apel pentru proiecte;
GAL “Calafat” va efectua pentru fiecare dintre măsuri, 1 apel pe an cu depunere
continuă, în cazul în care organele de decizie nu stabilesc altfel.
Apelul va fi aprobat de către Consiliul Director al GAL “Calafat”. După aprobarea
apelului de selecţie de către Consiliul Director al GAL, va fi transmisă o copie a aprobării la
Ministerul Agriculturii, şi, de asemenea, se va asigura publicitatea apelului în teritoriu prin
intermediul mass-media, fluturaşi şi afişe la fiecare primărie care face parte din GAL
“Calafat”.
Apelul de selecţie se va lansa după cum vor stabili organele de decizie ale GAL
“Calafat”, în aşa fel încât potenţialii beneficiari să aibă timp suficient pentru pregătirea şi
depunerea proiectelor.
Textul apelului de selecţie va face referire la următoarele aspecte:
•

data lansării apelului de selecţie;

•

data limită de depunere a proiectelor;

•

locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele;

•

fondul disponibil – suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru
finanţarea unui proiect;
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•

componenţa Comitetului de Selecţie a proiectelor, menţionându-se, de asemenea,
numărul membrilor Comitetului de Selecţie şi apartenenţa acestora la unul dintre
sectoarele public, privat şi societatea civilă, precum şi spaţiul rural sau urban;

•

modalitatea de desfăşurare a procesului de selecţie a proiectelor (publicarea
Raportului de Selecţie, primirea contestaţiilor şi soluţionarea acestora, elaborarea
şi publicarea Raportului Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor);

•

documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu
depunerea proiectului;

•

cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească
solicitantul;

•

procedura de selecţie aplicată Comitetului de Selecţie a GAL (descrierea
criteriilor de selecţie şi punctajul acordat pentru fiecare criteriu);

•

data şi modul de anunţare a rezultatelor;

•

datele de contact a GAL unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate.

De asemenea, în apelul de selecţie se va menţiona că, dacă au rămas bani nealocaţi
pe proiecte în respectiva sesiune, se poate redeschide o altă sesiune de aplicare, imediat sau
după o anumită perioadă de timp.
c). sprijinirea depunătorilor de proiecte;
Pot fi depunători de proiecte, beneficiarii astfel cum sunt aceştia stabiliţi in capitolul
Măsura din acest program, persoanele fizice şi juridice de drept privat, precum şi primării şi
consilii locale, care îndeplinesc cerinţele specifice pentru fiecare din măsurile prezentate.
De asemenea, poate fi beneficiar final GAL “Calafat”, atunci când acţiunile sunt de
interes general, cu referire la obiectivele strategice ale programului şi atunci există măsuri
pentru care nu s-a solicitat sau primit ajutor financiar în apelul de selecţie, şi există credit
disponibil.
Potenţialii beneficiari vor depune proiectul la secretariatul GAL, sub formă de Cerere
de finanţare, utilizându-se formularele de cereri de finanţare aferente fiecărei măsuri din
PNDR.
Proiectele depuse de beneficiarii finali vor respecta condiţiile de formă şi conţinut
recomandate de GAL “Calafat” şi vor fi însoţite de documentele solicitate prin apelul de
selecţie.
Termenul maxim de depunere al proiectelor de la deschiderea oficială a apelului de
selecţie va fi stabilit de către organele de decizie.
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d). organizarea procesului de verificare şi decizie asupra proiectelor depuse;
GAL “Calafat” va verifica conformitatea proiectului şi respectarea criteriilor de
eligibilitate în conformitate cu cerinţele impuse pentru fiecare măsura din PNDR în scopul
căreia se încadrează proiectul depus. Experţii GAL “Calafat” vor completa Fişa de
verificare a conformităţii şi Fişa de verificare a eligibilităţii, aferente măsurii în care se
încadrează scopul proiectului depus. Se vor folosi formularele şi metodologia de completare
a acestora utilizând manualele de implementare a procedurii.
Selecţia proiectelor va fi efectuată de GAL prin Comitetul de Selecţie, format din
membri titulari cărora li se vor prevedea supleanţi. Criteriile de selecţie şi punctajele
acordate vor fi stabilite în exclusivitate de către GAL, pe baza strategiei de dezvoltare ţinând
cont de specificul local. Suma maximă acordată criteriilor de selecţie nu va depăşi 100 de
puncte. GAL va specifica clar criteriile de selecţie şi punctajul maxim acordat pentru fiecare
criteriu în parte, în Apelul de selecţie al proiectelor.
Comitetul de Selecţie poate solicita beneficiarului informaţii suplimentare referitoare
la îndeplinirea condiţiilor de conformitate, eligibilitate şi selecţie, dacă este cazul. Va
întocmi şi completa Fişa de verificare a criteriilor de selecţie care va cuprinde toate
criteriile de selecţie stabilite la nivelul GAL şi punctajul obţinut, precum şi următoarele
informaţii:
-

obiectivele proiectului se încadrează în Planul de Dezvoltare Locală;

-

bugetul proiectului se încadrează în Planul Financiar al GAL;

-

valoarea totală a proiectului nu depăşeşte suma de 400.000 euro;

-

valoarea finanţării nerambursabile nu depăşeşte suma de 200.000 euro.
Fişa de verificare a criteriilor de selecţie va fi semnată de preşedintele Comitetului

de Selecţie şi va prezenta ştampila GAL.
Selecţia proiectelor se face aplicând regula de “dublu cvorum”, respectiv pentru
validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din
membrii Comitetului de Selecţie, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societatea
civilă. Pentru transparenţa procesului de selecţie a proiectelor şi pentru efectuarea
activităţilor de control şi monitorizare, la aceste selecţii va lua parte şi un reprezentant al
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de la nivel judeţean.
In urma selecţiei, solicitantul va fi notificat asupra rezultatului obţinut. Beneficiarii
care vor fi notificaţi de către GAL de faptul că proiectele acestora nu au fost selectate pot
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depune contestaţii la sediul GAL. O Comisie de Contestaţii înfiinţată la nivelul GAL va
soluţiona contestaţiile primite.

Cererile de finanţare selectate vor fi depuse de către GAL la OJPDRP, în vederea
finanţării, fiecare fiind însoţită de Fişa de verificare a conformităţii, Fişa de verificare a
eligibilităţii şi Fişa de verificare a criteriilor de selecţie, întocmită de Comitetul de Selecţie a
GAL. Reprezentantul GAL va semna de luare la cunoştinţă pe partea I a Fişei de
conformitate, la sediul OJPDRP.
Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selectare aparţine unuia dintre membrii
Comitetului de Selecţie, în conformitate cu prevederile legale, persoana (organizaţia) în
cauză nu va avea drept de vot şi nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv pentru
sesiunea de selecţie în cauză. In cazul în care unul dintre membrii desemnaţi de Comitetul de
Selecţie constată că se află în situaţia de conflict de interese, acesta va avea obligaţia de a
solicita de îndată înlocuirea sa din componenţa comitetului respectiv. In cazul în care nu se
vor respecta măsurile din cele două paragrafe de mai sus, proiectul va fi declarat neeligibil.

e). monitorizarea proiectelor;
Monitorizarea proiectelor va presupune existenţa unui dispozitiv riguros şi
transparent de vizualizare a modului în care are loc gestionarea financiară a implementării
strategiei de dezvoltare, care să permită colectarea sistematică şi structurarea anuală a
datelor cu privire la activităţile desfăşurate. Impreună cu monitorizarea proiectelor, se va
efectua evaluarea şi controlul acestora.
Dispozitivul de monitorizare, evaluare şi control implementat de GAL “Calafat” se
va referi la:
- 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;
- Comunicarea stadiului implementării strategiei de dezvoltare către factorii
de decizie ai GAL “Calafat”.
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f). comisia de contestaţii;
Contestaţiile primite vor fi analizate de către o Comisie de Contestaţii înfiinţată la
nivelul GAL, cu o componenţă diferită faţă de cea a Comitetului de Selecţie. GAL îşi va
elabora un Regulament de Organizare şi Funcţionare pentru soluţionarea contestaţiilor.
In urma verificării contestaţiilor depuse Comisia de Contestaţii va emite un Raport
de contestaţii ce va conţine rezultatele analizării contestaţiilor, raport care va fi făcut public.
Rezultatul analizei contestaţiei va fi adus la cunoştinţa contestatarului. După apariţia
raportului de soluţionare a contestaţiilor pe site-ul GAL, soluţia rămâne definitivă.

Având în vedere că fără prezenţa efectivă a oamenilor care ştiu ce, când şi cum
trebuie făcut, este pur şi simplu imposibil ca o organizaţie să îşi atingă obiectivele, este
foarte importantă descrierea resursele umane necesare derulării tuturor activităţilor legate de
implementarea Planului de Dezvoltare Locală.
Resursele umane nu reprezintă altceva decât active ale GAL “Calafat” ce slujesc la
punerea în practică a obiectivelor acestuia, mijloace care pot condiţiona succesul
organizaţiei, prin utilizarea eficientă a resurselor financiare, materiale, instituţionale, prin
modul în care îşi pun capacităţile intelectuale şi creative în slujba îndeplinirii sarcinilor. O
serie de capacităţi fizice şi intelectuale ale resurselor umane sunt importante din prisma
modului în care acestea sunt folosite în cadrul organizaţiei.
Astfel, se are în vedere ca GAL “Calafat” să dispună de personalul necesar pentru
îndeplinirea cu succes a obiectivelor propuse în cadrul strategiei de dezvoltare locală. Pentru
o mai bună implementare a strategiei, cerinţele şi raporturile de muncă cu personalul
implicat în activităţile GAL “Calafat” pot suferi modificări. După primirea Deciziilor de
Autorizare, GAL “Calafat” poate să facă modificări de personal, la orice nivel al
organigramei, având obligația de a informa Autoritatea de Management pentru PNDR și
APDRP, prin adrese datate, semnate și ștampilate.
De asemenea, pe tot parcursul derulării activităţilor necesare implementării Planului
de Dezvoltare Locală, GAL “Calafat” va fi sprijinit de către agenţii şi personalul din cadrul
fiecărei structuri partenere, aceştia desfăşurând activitate de voluntariat.
In cadrul GAL “Calafat” îşi pot desfăşura activitatea următoarele persoane. Pentru
fiecare dintre acestea, se va întocmi o fişă a postului, în care vor fi cuprinse activităţile la
care participă şi atribuţiile lor în cadrul acestor activităţi. Acestea sunt prezentate ca anexe la
Planul de Dezvoltare Locală.
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Poziţie

Cerinţe pentru ocuparea poziţiei

RESPONSABIL ADMINISTRATIV

- studii superioare finalizate

(COORDONATORUL)

- de preferat, cursuri adecvate şi experienţă
cu proceduri de lucru similare poziţiei pe
care urmează să o ocupe
- abilităţi de organizare şi coordonare, lucru
în echipă, comunicare

RESPONSABILUL FINANCIAR

- studii medii/ superioare finalizate
- de preferat, cursuri adecvate şi experienţă
cu proceduri de lucru similare poziţiei pe
care urmează să o ocupe
- atenţie la detalii

ANIMATORII

- studii medii/ superioare finalizate
- de preferat, cursuri adecvate şi experienţă
cu proceduri de lucru similare poziţiei pe
care urmează să o ocupe
- abilităţi de comunicare

RESPONSABIL TEHNIC

- studii superioare finalizate
- de preferat, cursuri adecvate şi experienţă
cu proceduri de lucru similare poziţiei pe
care urmează să o ocupe
- atenţie la detalii, capacitate de analiză

SECRETAR

- studii medii/ superioare finalizate
- de preferat, cursuri adecvate şi experienţă
cu proceduri de lucru similare poziţiei pe
care urmează să o ocupe
- abilităţi de comunicare şi organizatorice

In acelaşi timp, în funcţie de necesităţile GAL “Calafat”, pentru buna desfăşurare a
activităţilor, se va face apel la consultanţi externi.
In ceea ce priveşte personalul necesar pentru derularea unor activităţi care necesită o
calificare specială, acesta va putea fi angajat pe bază de contract de prestare de servicii în
funcţie de necesităţile reale ale GAL “Calafat”, în distincte faze de implementare a Planului
de Dezvoltare Locală.
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In ceea ce priveşte criteriile pe bază cărora se va realiza contractarea personalului ȋn
baza unui contract de prestări de servicii, acestea sunt următoarele:
experienţa relevantă în domeniul în care este necesar personalul respectiv în
cadrul GAL “Calafat”; astfel, persoana juridică / expertul care urmează a fi
contractat trebuie să beneficieze de experienţa în domeniul respectiv;
calificarea profesională a persoanelor care vor derula activităţi în cadrul
contractului ce se va încheia între GAL “Calafat” şi persoana juridică / expert.
Modalitatea de contractare a personalului, atât a celui permanent, angajat cu contract
de muncă, cât şi a celui ocazional, angajat pe bază de contract de prestări servicii, va fi
stabilită de către GAL “Calafat” prin intermediul unei proceduri interne, garantându-se în
ambele cazuri egalitatea de tratament, publicitatea şi concurenţa. Procedura va stabili
inclusiv modalitatea de revizuire şi controlul extern, chiar şi pe cale jurisdicţională, a
pocedurii de selecţie a personalului GAL “Calafat”. Criteriile de selecţie utilizate sunt unele
transparente care pun accent pe capacitatea, experienţa şi pregătirea profesională

a

candidaţilor.
Structura întregii echipe tehnice şi administrative a GAL “Calafat” care se bazează
pe capacitatea şi experienţa demonstrată a personalului, garantează eficienţa şi eficacitate în
implementarea Planului de Dezvoltare Locală şi o relaţie optimă între personalul angajat şi
costurile totale ale grupului, obţinându-se astfel optimizarea maximă a resurselor disponibile
în condiţiile disponibilităţii de personal suficient şi calificat care va fi implicat în teme şi
aspecte metodologice distincte pe parcursul implementării Planului de Dezvoltare Locală.
In concluzie, resursele umane ale structurilor partenere vor face dovada pregătirii lor
şi experienţei anterioare cu proceduri similare dobândite prin cursuri de perfecţionare,
instruire adecvată şi implicare în diverse acţiuni în vederea participării ulterioare la
implementarea programului.
In acest sens, sunt ataşate, spre consultare, documente care demonstrează
capacitatea GAL “Calafat”, din punct de vedere al resurselor umane, de implementare a
activităţilor prevăzute în strategie (CV-uri, fişe de post).

GAL “Calafat” îndeplineşte criteriul de eligibilitate privind strategia prin faptul că
dovedeşte capacitate de implementare a strategiei din punct de vedere al resurselor
umane.
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2. Descrierea resurselor materiale (echipamente, localuri disponibile)
Asigurarea resurselor administrative şi materiale este necesară şi oportună pentru
implementarea corespunzătoare a Planului de Dezvoltare Locală “Calafat” şi, aşadar, pentru
o gestionare corectă a fondurilor europene finanţate prin intermediul programului LEADER.
Prin urmare, se impune existenţa unui sediu şi utilarea sa în mod adecvat astfel încât să fie
permisă îndeplinirea corectă a sarcinilor propuse în cadrul GAL şi atingerea obiectivelor.
GAL “Calafat”, fiind deja constituit juridic, are sediul social în municipiul Calafat, Str. A.I.
Cuza nr. 34, după cum reiese din contractul de închiriere ataşat.
Aşadar, în urma selecţiei realizate de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale, GAL “Calafat” va utiliza şi va dota corespunzător acest sediu, prin raportarea sa
permanentă la nevoile administrative ale grupului. Spaţiul destinat sediului GAL “Calafat”
va fi permite derularea reuniunilor Adunării Generale, ale Consiliului Director şi ale
Comitetului de Selecţie a proiectelor, precum şi desfăşurarea activităţii personalului angajat
GAL “Calafat”.
In vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţilor GAL “Calafat”, sediul pus la
dispoziţie va fi echipat şi dotat corespunzător, după cum este prezentat în continuare:
mobilier corespunzător;
aparatură IT performantă: calculatoare, laptopuri, imprimante, scanner,
videoproiector, flipchart;
birotică şi papetarie: topuri de hârtie, obiecte de scris, dosare şi bibliorafturi şi
orice alte instrumente necesare desfăşurării activităţilor cotidiene ale GAL
“Calafat” într-un mod cât mai eficient.
Prin urmare, GAL “Calafat”, va avea toate resursele materiale şi administrative
necesare implementării Planului de Dezvoltare Locală.
In acest sens, sunt ataşate, spre consultare, documente care demonstrează
capacitatea GAL “Calafat”, din punct de vedere al resurselor administrative şi materiale,
de implementare a activităţilor prevăzute în strategie (contract de închiriere sediu GAL,
declaraţie).
GAL “Calafat” îndeplineşte criteriul de eligibilitate privind strategia prin faptul că
dovedeşte capacitate de implementare a strategiei din punct de vedere al resurselor
administrative.
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3. Buget indicativ anual de funcţionare a GAL-ului
Venituri

Suma

încasări UE pentru cheltuielile
de administrare ale grupului
reprezentând 15 % din bugetul
alocat grupului

300,000

-

cotizaţia partenerilor,
donaţii şi sponsorizări
TOTAL
Cheltuieli
cheltuieli administrative, de
instruire şi de publicitate
TOTAL

2,000
302,000
302,000
302,000

După cum se poate observa în cadrul tabelul prezentat mai sus, GAL “Calafat”
înregistrează atât venituri cât şi cheltuieli care să îi permită să îşi desfăşoare în mod corect
acţiunile propuse şi să-şi atingă obiectivele. Nivelul veniturilor anuale estimate a se realiza
este egal cu cel al cheltuielilor, întrucât, aşa cum s-a menţionat anterior, GAL “Calafat” va
funcţiona, dupa selecţia organizată de Minister, conform legii 26 / 2000 privind Asociaţiile
şi Fundaţiile. Prin urmare, GAL “Calafat” nu are scopuri patrimoniale, veniturile
înregistrate acoperind cheltuielile.
După cum o arată şi bugetul indicativ anual de funcţionare a grupului, în afară de
veniturile obţinute prin intermediul Măsurii 431.2, GAL “Calafat” are posibilitatea obţinerii
unei categorii suplimentare de venituri (contribuţia membrilor şi/ sau donaţii) care îi va
permite grupului să desfăşoare şi să implementeze într-un mod cât mai complet acţiunile
propuse în cadrul Planului de Dezvoltare Locală.
Bugetul de mai sus acoperă întreaga perioada de funcționare a GAL, respectiv 20122015. Această sumă prevăzută se va împărți în mod egal pentru acești 4 ani. Având în
vedere că în decursul anului 2012, GAL “Calafat” nu funcționează în totalitate, considerăm
ca suma alocată acestui an este necesară demarării constituirii sale.
Contribuţia membrilor precum şi capacitatea de mobilizare a cofinanţării va fi
asigurată în special de către partenerii privaţi din cadrul GAL “Calafat” care au
posibilităţile materiale necesare susţinerii proiectelor propuse a se realiza în zonă.
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Aşadar, GAL “Calafat” are capacitatea de a implementa strategia, în ceea ce
priveşte resursele financiare şi, totodată, capacitatea de a mobiliza cofinanţarea necesară
derulării activităţilor propuse în cadrul Planului de Dezvoltare Locală.
In acest sens, sunt ataşate, spre consultare, documente

care demonstrează

capacitatea GAL “Calafat”, din punct de vedere al resurselor financiare, de implementare
a activităţilor prevăzute în strategie (declaraţie).

GAL “Calafat” îndeplineşte criteriul de eligibilitate privind strategia prin faptul că
dovedeşte capacitate de implementare a strategiei din punct de vedere al resurselor
financiare.

4. Dispozitivul de comunicare şi informare
Conform articolului 76 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1698/2005, este
obligatoriu să se facă cunoscută acţiunea comună a Uniunii Europene şi a autorităţilor
publice naţionale, privind sprijinul acordat în domeniul dezvoltării rurale. Pentru a asigura o
absorbţie cât mai eficientă a fondurilor europene este foarte important ca un număr cât mai
mare de potenţiali beneficiari să fie informaţi despre sprijinul financiar pe care îl pot obţine
prin PNDR.
Obiectivul principal al acţiunilor de informare şi promovare în mediul rural îl
reprezintă conştientizarea opiniei publice şi în mod special:
a potenţialilor beneficiari, în vederea accesării fondurilor europene destinate
dezvoltării rurale;
a beneficiarilor, privind conţinutul măsurilor;
a administraţiei publice naţionale şi locale, a organizaţiilor profesionale,
partenerilor economici şi sociali, a organizaţiilor neguvernamentale atât pentru
accesarea fondurilor disponibile cât şi pentru diseminarea informaţiilor specifice.
Comunicarea trebuie să fie clară, concisă, concretă, adaptată publicului ţintă şi
coerentă, pe durata întregii perioade de implementare a Planului de Dezvoltare Locală.
Aceasta se articulează în jurul a trei principii:
o flexibilitatea (capacitatea de a răspunde rapid la semnalele venite din mediul
intern şi extern);
o transparenţa (capacitatea de a furniza informaţii obiective şi corecte referitoare
la activităţile GAL “Calafat” şi la contribuţia Uniunii Europene);
o eficienţa (prin utilizarea optimă a resurselor în vederea atingerii impactului
maxim).
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In desfăşurarea activităţilor sale GAL “Calafat” asigură respectarea următoarelor
principii:
Publicitate - atât GAL “Calafat” cât şi beneficiarii de proiecte vor fi supuşi
regimului de informare şi publicitate prevăzut în legislaţia referitoare la accesarea fondurilor
europene prin FEADR;
Obiectivitate - se manifestă prin auto-limitarea puterii discreţionare în selectarea de
către GAL “Calafat” a destinatarilor finali ai proiectelor de ajutor financiar, prin stabilirea
criteriilor de selecţie pentru diferite măsuri, în temeiul cărora se va realiza selecţia;
Concurenţa - selectarea beneficiarilor se face printr-o comparaţie a tuturor cererilor
depuse, în ordinea de prioritate în conformitate stabilită prin punctajul pentru fiecare masură
ȋn parte. Proiectele se adresează tuturor categoriilor de beneficiari.
Transparenţa - concretizată în absenţa unor acorduri secrete, dosare complete şi
notificarea către părţile interesate a deciziilor luate.
Egalitate şi nediscriminare prin:
•

eficacitate - în atingerea obiectivelor stabilite în cadrul programului, prin
selectarea proiectele care să ducă la atingerea obiectivelor stabilite

•

eficienţă - în procesul de alocare şi utilizare a resurselor, astfel încât, cu cel mai
mic cost să se realizeze beneficiile sociale, în special în rândul femeilor şi
tinerilor, şi / sau o mai bună protecţie a mediului

•

colaborare - GAL “Calafat” este considerat în colaborare cu alte grupuri din
regiune, precum şi cu alte grupuri din alte comunităţi şi state, cu publicul şi cu
guvernul

Pentru că informarea şi comunicarea reprezintă elemente esenţiale atât în etapele
iniţiale, de constituire a parteneriatelor public – private cât şi ulterior, după selectarea
parteneriatului ca şi GAL, în cadrul GAL “Calafat” se vor realiza în continuare acţiuni şi
activităţi menite să asigure publicitatea Axei LEADER şi a posibilităţilor de finanţare, buna
funcţionare a GAL şi implementarea tuturor acţiunilor din cadrul strategiei de dezvoltare
locală.
Având în vedere complexitatea şi noutatea LEADER, GAL “Calafat” a urmărit
realizarea diseminării informaţiilor prin metode diferite, astfel încât gradul de însuşire a
acestora să fie cât mai mare. In acest sens, în perioada de elaborare a Planului de Dezvoltare
Locală, s-au organizat întâlniri, grupuri de lucru, seminarii ad-hoc, s-au elaborat şi
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diseminat diferite materiale informative cu privire la activităţile întreprinse în cadrul
GAL “Calafat”.
Acţiunile de promovare prevăzute pentru GAL “Calafat” se vor repeta în funcţie de
nevoile de informare identificate după fiecare etapă de implementare, ţinând cont de faptul
că aceste acţiuni constituie tehnici specifice de comunicare esenţiale în derularea
campaniilor de informare atât pentru publicul larg, cât şi a celor orientate către potenţialii
beneficiari.
Totodată, în vederea eficientizării acţiunilor de promovare, GAL “Calafat” va putea
externaliza o serie de activităţi cum ar fi: realizarea studiilor sociologice, tipărirea
materialelor informative (design, format s.a.), realizarea spoturilor publicitare TV şi audio,
precum şi alte activităţi specifice ce decurg din procesul de promovare. Vor putea fi
elaborate: materiale informative (pliante, broşuri, ghiduri, afişe etc.), spoturi radio TV şi
web-site destinat în mod special Planului de Dezvoltare Locală GAL “Calafat”, conferinţe
organizate la nivel regional, participare la emisiuni specializate şi altele.
De asemenea, GAL “Calafat” va pune la dispoziţia potenţialilor beneficiari
informaţii privind fluxul accesării fondurilor de dezvoltare rurală, ce va include: tipurile de
investiţii eligibile, categoriile de beneficiari, plafoanele maxime alocate, condiţiile de
eligibilitate, procedurile administrative legate de accesul la finanţare, procedura de
examinare a cererilor de finanţare, criteriile de selecţie a proiectelor precum şi numele
persoanelor de contact responsabile cu activitatea de informare şi comunicare a Planului.
Acţiunile specifice de promovare şi instruire a potenţialilor beneficiari privind
implementarea Planului de Dezvoltare Locală sunt realizate în conformitate cu nevoile
identificate, urmărindu-se acoperirea tuturor domeniilor de interes corespunzătoare
măsurilor din plan.
Vor fi distribuite în cadrul teritoriului GAL “Calafat” chestionare pe baza cărora vor
fi identificate persoanele fizice şi/sau juridice, publice sau private, care şi-au manifestat
interesul în a accesa fonduri prin intermediul Axei LEADER. Această bază de date este una
deschisă, aflată într-un proces de actualizare permanentă. În acest sens, contactul direct cu
potenţialii beneficiari şi alte asociaţii şi organizaţii care la rândul lor pot disemina
informaţiile primite, reprezintă principala metodă prin care se va realiza actualizarea şi
completarea bazei de date. Promovarea directă prin intermediul pliantelor, broşurilor, direct
mailing se va realiza utilizând informaţiile cuprinse în baza de date, informaţii ce sunt
selectate în urma campaniilor de informare şi a sondajelor de opinie derulate în mediul rural.
Lipsa informaţiilor şi accesul dificil al persoanelor care locuiesc în mediul rural, la
informaţie specializată reprezintă o barieră în calea implementării programelor de dezvoltare
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în spaţiul rural şi au un efect advers asupra dorinţei potenţialilor beneficiari de a iniţia noi
afaceri în zona rurală.
Acţiunile propuse pentru informarea potenţialilor beneficiari se vor desfăşura
începând atât în perioada de pregătire a Planului de Dezvoltare Locală cât şi pe toată
perioada implementării acestuia.
Evaluările efectuate pe parcursul implementării Planului de Dezvoltare Locală vor fi
de natură să aprecieze impactul comunicării, precum şi buna înţelegere a acţiunilor, iar
criteriile utilizate pentru realizarea evaluărilor vor face referire cel puţin la următoarele
aspecte:
Evoluţia numărului dosarelor depuse;
Evoluţia numărului de potenţiali beneficiari care au accesat informaţia conţinută
în materialele informative (afişe, pliante, ghiduri, broşuri etc);
Evoluţia profilului celor care depun proiecte în funcţie de categoria profesională,
sex, egalitatea şanselor;
Numărul de accesări website pentru obţinerea de informaţii din domeniul
dezvoltării rurale.
Politica de comunicare poate fi adaptată în funcţie de rezultatele evaluării, iar
propunerea de modificare va fi prezentată la nivelul organelor de conducere a GAL
“Calafat”.
În ceea ce priveşte informarea beneficiarilor Planului de Dezvoltare Locală, aceştia
trebuie să cunoască natura fondurilor europene în vederea implementării corespunzătoare a
proiectelor.
Astfel, în momentul semnării contractului, se va preciza în mod explicit categoria
sprijinului financiar acordat – respectiv în baza Axei LEADER, suma alocată, contribuţia
fiecăruia, logo-ul LEADER.
Aşadar, GAL “Calafat” va informa beneficiarii cu privire la apelurile de selecţie şi
la măsurile care pot fi accesate şi totodată, va publica lista beneficiarilor care primesc
sprijin, destinaţia financiară şi sumele contribuţiei publice.
Acţiunile propuse pentru informarea beneficiarilor vor avea loc îndeosebi în
momentul semnării contractului de finanţare şi vor continua şi pe întreaga perioadă a
implementării proiectului.
Publicul larg va fi informat despre finanţarea LEADER prin plăcuţe explicative şi
publicarea constantă a unor rapoarte trimestriale şi anuale.
Pentru a sublinia şi populariza oportunităţile şi exemplele de succes legate de
implementarea Planului de Dezvoltare Locală, precum şi implicarea comunitară în spaţiul
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rural românesc GAL “Calafat” va publica pe site un Raportul Anual de Progres care
cuprinde informaţii concrete privind implementarea planului, precum şi lista completă a
beneficiarilor care au accesat ajutoare financiare. De asemenea, în mod constant, pe
parcursul perioadei de implementare, va informa prin anunţuri şi comunicate de presa
evenimentele şi acţiunile semnificative.
Acţiunile propuse pentru informarea publicului larg se vor desfăşura începând cu
perioada de pregătire a Planului de Dezvoltare Locală şii va continua pe toată perioada
implementării, până la evaluarea rezultatelor acestuia. Pentru informarea publicului larg vor
avea loc campanii specifice în mod deosebit la începutul implementării Programului, pentru
a acoperi o gamă cât mai largă de potenţiali beneficiari. La sfârşitul perioadei de
implementare, campaniile vor fi organizate în scopul informării publicului asupra
rezultatelor, a experienţei dobândite şi a beneficiarilor care au accesat prin FEADR ajutoare
financiare.
Criteriile de evaluare a acţiunilor de informare a publicului larg sunt:
Numărul de panouri şi plăcuţe explicative aferente investiţiilor derulate sau
finalizate;
Numărul de accesări şi documente descărcate de pe pagina de internet a GAL
“Calafat”;
Vizibilitatea GAL “Calafat” în mass-media;
Recunoaşterea logo-ului comunitar în urma campaniilor de informare derulate în
mediul rural.
GAL “Calafat” îndeplineşte SCS 3.1.9 referitor la eficienţa dispoziţiilor privind informarea
potenţialilor beneficiari cu privire la activităţile întreprinse în cadrul grupului cu atât mai
mult cu cât sunt descrise mai mult de patru acţiuni de informare.
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PISTA DE AUDIT - COMUNICARE SI INFORMARE
Nr
crt

Activitate

Cine desfăşoară
activitatea

Responsabil

Document
primit

Document
generat

Extern

Intern

Convocare reuniune Adunarea
Generală în vederea stabilirii
politicii de comunicare şi
informare în cadrul GAL
Desfăşurare reuniune Adunarea
Generală în vederea stabilirii
politicii de comunicare şi
informare în cadrul GAL

-

Secreta
riat

Secretar

-

Convocator

-

Adunarea
Generală

Adunarea
Generală

-

3

Ierarhizarea şi prioritizarea
activităţilor de informare şi
comunicare

-

Animatori

-

4

Stabilire criterii de evaluare a
rezultatelor acţiunilor de
informare şi comunicare

-

Compar
timent
adminis
trativ
Compar
timent
adminis
trativ

Proces verbal,
Modalităţi de
comunicare şi
informare în
cadrul
Planului de
Dezvoltare
Locală
stabilite
-

Animatori

-

5

Realizarea activităţilor de
comunicare şi informare prin
organizare întâlniri, grupuri de
lucru, seminarii ad-hoc,

-

Animatori

-

1

2

Compar
timent
adminis
trativ

Criterii de
evaluare a
rezultatelor
acţiunilor de
informare şi
comunicare
Proces verbal
al întalnirilor,
materiale
informative

Cine
semnează
documentul
Poziţia
ierarhică
Preşedinte

Unde se arhivează

Arhiva fizică original
Secretariat

copie

Preşedinte

Secretariat

Compartiment
administrativ

Coordonator

Compartiment
administrativ

Secretariat

Coordonator

Compartiment
administrativ

Secretariat

Coordonator

Compartiment
administrativ

Secretariat

-
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diseminare informaţii
6

7

Realizarea activităţilor de
comunicare şi informare prin
intermediul chestionarelor
aplicate în teritoriu
Realizarea unei baze de date a
informaţiilor adunate prin
intermediul chestionarelor

-

-

Compar
timent
adminis
trativ
Compar
timent
adminis
trativ

Animatori

-

Chestionare

Coordonator

Compartiment
administrativ

Secretariat

Animatori

Chestionar
e

Raport de
evaluare a
situaţiei
teritoriale pe
baza
chestionarelo
r aplicate
Bază de date
actualizat
/Raport
actualizare
site
Solicitare de
oferte de preţ

Coordonator

Compartiment
administrativ

Secretariat

Coordonator

Compartiment
administrativ

Secretariat

Coordonator

Compartiment
administrativ

Secretariat

8

Actualizare bază de date cu
rezultatele obţinute în urma
aplicării chestionarelor

-

Compar
timent
adminis
trativ

Animatori

-

9

Solicitare oferte de preţ pentru
realizarea produse tipografice
(afişe, pliante şi broşuri etc)

Tipografie

Animatori

-

10

Incheiere contract servicii de
tipografie

Tipografie

Animatori

Oferta de
preţ

Contract

Coordonator/
Tipografie

Compartiment
administrativ

Secretariat

11

Realizare produse tipografice

Tipografie

Compar
timent
adminis
trativ
Compar
timent
adminis
trativ
-

Tipografie

Produse
finale

Proces verbal
de recepţie

Coordonator

Compartiment
administrativ

-

12

Distribuire de afişe, pliante şi
broşuri informative în teritoriul
GAL

-

Animatori

-

-

-

Compartiment
administrativ

-

Compar
timent
adminis
trativ
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13

Solicitare ofertă pentru
realizarea de studii sociologice

Firmă
specializat
ă

14

Incheiere contract pentru
realizarea analizelor sociologice

Firmă
specializat
ă

15

Realizare studii sociologice în
teritoriul GAL

Firmă
specializat
ă

16

Solicitare oferte realizare spot
publicitar TV şi audio

Firmă
specializat
ă

17

Incheiere contract pentru
realizare spot publicitar TV şi
audio

Firmă
specializat
ă

18

Organizare de conferinţe la
nivel local periodic pe toată
perioada de implementare a
Planului de Dezvoltare Locală
Organizare de conferinţe la
nivel regional periodic pe toată
perioada de implementare a
Planului de Dezvoltare Locală
Informare potenţiali beneficiari
existenţi în baza de date
realizată de către animatori în
baza chestionarelor aplicate în

-

19

20

-

-

Compar
timent
adminis
trativ
Compar
timent
adminis
trativ
-

Compar
timent
adminis
trativ
Compar
timent
adminis
trativ
Compar
timent
adminis
trativ
Compar
timent
adminis
trativ
Compar
timent
adminis
trativ

Animatori

-

Solicitare de
oferte de preţ

Coordonator

Compartiment
administrativ

Secretariat

Animatori

Ofertă de
preţ

Contract

Coordonator/
Firmă
specializată

Compartiment
administrativ

Secretariat

Firmă
specializată

-

Coordonator

Compartiment
administrativ

-

Animatori

-

Raport
privind
evaluarea
situaţiei
teritoriului
GAL
Solicitare de
oferte de preţ

Coordonator

Compartiment
administrativ

Secretariat

Animatori

Ofertă de
preţ

Contract

Coordonator/
Firmă
specializată

Compartiment
administrativ

Secretariat

Animatori

-

Raport
conferinţă

-

Compartiment
administrativ

-

Animatori

-

Raport
conferinţă

-

Compartiment
administrativ

-

Animatori

-

-

-

Compartiment
administrativ

-
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teritoriu
21

Informare potenţiali beneficiari
în urma primirii unor solicitări
de informare din partea acestora

-

22

Publicare anunţuri ale
sesiunilor de depunere a
proiectelor in cadrul GAL

-

23

Asigurarea publicităţii
rezultatelor monitorizării,
evaluării şi controlului în
teritoriul GAL
Implementarea măsurilor de
îmbunătăţire a politicii de
comunicare şi informare
sugerate de către Adunarea
Generală
Publicarea rezultatelor obţinute
în urma implementării Planului
de Dezvoltare Locală a GAL la
finalul perioadei de
implementare

-

24

25

-

-

Compar
timent
adminis
trativ
Compar
timent
adminis
trativ
Compar
timent
adminis
trativ
Compar
timent
adminis
trativ
Compar
timent
adminis
trativ

Animatori

-

Coordonator

-

-

Compartiment
administrativ

-

Anunţ de
selecţie

Coordonator

Secretariat

Compartiment
administrativ

Animatori

-

Materiale
informative

Coordonator

Compartiment
administrativ

Secretariat

Animatori

-

Coordonator

Compartiment
administrativ

Secretariat

Animatori

-

Raport de
implementare
a măsurilor
de
ȋmbunătăţire
Materiale
informative

Coordonator

Compartiment
administrativ

Secretariat
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PARTEA A – VII – A: MECANISMUL DE IMPLEMENTARE
GAL “Calafat” este responsabil pentru administrarea şi implementarea Planului de
Dezvoltare Locală în mod eficient, eficace şi corect, în raport cu obiectivele acestuia şi în
conformitate cu articolul 75 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1698/2005.
După selectarea GAL “Calafat” de către AM PNDR, acesta va face dovada obţinerii
încheierii judecătoreşti/sentinţei civle judecătoreşti privind dobândirea personalităţii
juridice în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 26/2000 cu modificările şi
completările ulterioare.
Sub-măsura 431.2 cu cele două componente ale sale, Componenta a – Funcţionarea
Grupului de Acţiune Locală, respectiv Componenta b – Instruirea şi animarea teritoriului după
selecţia GAL, va putea fi accesată imediat după semnarea Contractului de Finanţare ȋntre GAL
şi APDRP – CRPDRP.
GAL “Calafat” va fi notificat de către expertul Serviciului Evaluare - Contractare al
CRPDRP privind semnarea Contractului de Finanţare. La Notificare, se va ataşa şi
formularul cadru de Buget, care trebuie să fie completat de către GAL “Calafat” şi prezentat
Autorităţii Contractante, înainte de semnarea Contractului, odată cu celelalte documente
solicitate în Notificare.
GAL “Calafat” va prezenta formularul de Buget completat, spre aprobare, Adunării
Generale. După aprobarea de către Adunarea Generală, pe formularul de Buget, va fi făcută
menţiunea ”Aprobat de Adunarea Generală” şi va fi semnat de către Preşedintele GAL.
Prin Notificarea transmisă GAL, se precizează că acesta trebuie să transmită la sediul
CRPDRP, pentru a fi verificate, documentele solicitate în vederea încheierii Contractului. După
verificarea de către expertul cu atribuţii de contractare din cadrul Serviciului Evaluare Contractare de la CRPDRP a documentelor prezentate de către GAL, prin care acesta dovedeşte
că îndeplineşte cerinţele Autorităţii Contractante în vederea încheierii Contractului de Finanţare
şi a Bugetului, se trece la etapa de încheiere între părţi a Contractului de Finanţare.
După încheierea Contractului de Finanţare, GAL “Calafat” va parcurge următorii paşi
procedurali:
O GAL “Calafat” îşi va desfăşura activităţile pentru care a fost selectat şi va consemna
cheltuielile de funcţionare;
O GAL “Calafat” va depune Dosarul Cererii de Plată la SVCP - OJPDRP, pentru o
verificare a conformităţii cheltuielilor de funcţionare, apoi dosarul va fi transmis de către
SVCP - OJPDRP, la CRPDRP;
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O CRPDRP va verifica Dosarul Cererii de Plată şi va autoriza plata;
O APDRP va efectua plata către GAL “Calafat”, reprezentând cheltuieli eligibile acoperite
de sprijinul public.

După semnarea Contractului de Finanţare, înainte de începerea efectivă a derulării
activităţilor incluse în Componenta b - Instruirea şi animarea teritoriului după selecţia GAL,
GAL “Calafat” va prezenta un Raport Iniţial al acestor activităţi, acesta fiind depus la
OJPDRP - SVCF, spre verificare şi avizare.
Raportul Iniţial va cuprinde o descriere detaliată a activităţilor specifice Componentei b
pe care GAL le va realiza în primul an de implementare (an contractual) a strategiei si va avea
ca anexă un Calendar de desfăşurare a activităţilor prevăzute în Raportul Iniţial. De asemenea,
GAL “Calafat” va include referiri la Rapoartele Intermediare pe care le va depune pe parcursul
primului an de implementare a strategiei, astfel încât experţii SVCF - OJPDRP să poată să
realizeze o programare a vizitelor pe teren în vederea aprobării acestor rapoarte. In urma
avizării favorabile din partea OJPDRP a Raportului Iniţial, GAL “Calafat” va fi autorizat să
înceapă derularea efectivă a activităţilor.
In anii contractuali următori, GAL “Calafat” va depune, la începutul fiecărui an
contractual, câte un Raport Iniţial, respectând procedura stabilită pentru primul an contractual.
Avizarea Raportului Iniţial pentru anii contractuali următori va fi realizată respectând
prevederile aferente pentru primul an contractual.
In urma desfăşurării activităţilor înscrise şi aprobate în Raportul Iniţial, GAL “Calafat”
va întocmi Rapoarte de Activitate Intermediare şi Raportul de Activitate Final. Rapoartele
de activitate vor constitui pentru GAL “Calafat”, documente justificative pentru efectuarea
plăţilor de către APDRP - CRPDRP. Înainte de prezentarea Rapoartelor de Activitate, OJPDRP
va face o verificare pe teren pentru a constata modul de desfăşurare a activităţilor din Raportul
Iniţial. Pe baza Calendarului Activităţilor din Raportul Iniţial avizat, expertul SVCF - OJPDRP
va stabili un Grafic Calendaristic de desfăşurare a Verificărilor pe teren în perioada de
implementare a activităţilor din Raportul Iniţial. Verificările pe teren vor fi făcute anterior
depunerii Rapoartelor de Activitate ale GAL “Calafat”. Astfel, SVCF are obligaţia de a
efectua cel puţin o verificare pe teren pentru fiecare Raport de Activitate. La rândul său, GAL
“Calafat” va desemna un reprezentant care va fi împuternicit să asiste la verificarea pe teren.
Doar după avizarea Raportului de Activitate Intermediar, GAL “Calafat” va depune
Dosarul Cererii de Plată la SVCP - OJPDRP pentru verificarea conformităţii. GAL
“Calafat” va depune Raport Intermediar dacă doreşte să se facă plata pe parcursul derulării
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activităţilor. Dacă nu a fost prevăzut un Raport Intermediar, Cererea de Plată va fi depusă doar
după aprobarea Raportului Final.
Primul Raport de Progres va fi depus de către GAL “Calafat” dupa semnarea
Contractului de Finanţare, iar următoarele Rapoarte de Progres se depun semestrial, în prima
decadă a fiecărui semestru, la SVCF – OJPDRP, pentru verificare.
Din Raportul de Progres va rezulta în ce măsură acţiunile propuse în Raportul de
Progres anterior au fost respectate, cu justificări aferente situaţiilor în care intervin decalaje în
implementarea acestora. Aceste rapoarte vor cuprinde la secţiunea referitoare la previziuni,
acţiunile ce urmează a fi derulate în semestrul următor şi bugetul aferent acestora, pentru submăsurile 431.2 (componentele a şi b), măsura 41 şi măsura 421.

In cadrul GAL “Calafat” se va constitui Comitetul de Selecţie cu rol în stabilirea
metodologiei de selecţie şi a criteriilor pe baza cărora proiectele ce vor fi implementate în
teritoriu, vor fi selectate şi propuse spre finanţare la OJPDRP.
Apelurile de selecţie a proiectelor, pe plan local, vor fi mediatizate prin folosirea
mijloacelor de informare mass-media cu acoperire naţională şi cele cu acoperire locală. La
niveul Compartimentului Administrativ al GAL, se va asigura suport beneficiarilor pentru
completarea Cererilor de Finanţare privind aspectele de conformitate şi eligibilitate pe care
aceştia vor fi nevoiţi să le îndeplinească. Apelul de selecţie se va lansa în aşa fel încât
potenţialii beneficiari să aibă timp suficient pentru pregătirea şi depunerea acestora.
Responsabilul GAL “Calafat” de la nivelul Compartimentului Administrativ va
verifica conformitatea proiectului şi respectarea criteriului de eligibilitate în conformitate
cu cerinţele impuse pentru fiecare măsură din PNDR în scopul căreia se încadrează proiectul
depus. Ulterior, Comitetul de Selecţie GAL “Calafat” va verifica respectarea criteriilor de
selecţie stabilite la nivelul GAL şi punctajul obţinut.
Comitetul de Selecţie GAL “Calafat” va notifica solicitantul asupra rezultatului
selecţiei. In urma selecţiei, contestaţiile depuse de beneficiarii ai căror proiecte nu au fost
selectate vor fi analizate de către o Comisie de Contestaţii înfiinţată la nivelul GAL, cu o
componenţă diferită faţă de cea a Comitetului de Selecţie. Comisia de Contestaţii va emite un
Raport de Contestaţii ce va conţine rezultatele analizării contestaţiilor, raport care va fi făcut
public.
Toate proiectele selectate de către GAL “Calafat”, indiferent de specificul acestora,
vor fi depuse de către GAL la OJPDRP în vederea finanţării. La nivelul OJPDRP, se va
realiza o triere a Cererilor de finanţare, depuse de către GAL, în funcţie de specificul
proiectelor, astfel proiectele care se încadrează în obiectivele Măsurilor 141 şi 142, vor fi
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transmise de către OJPDRP la Compartimentul de Dezvoltare Rurală Judeţean, în vederea
verificărilor. Aceste proiecte vor urma fluxul procedural stabilit la nivelul CDRJ. Celelalte
Cereri de Finanţare vor intra în verificările realizate la nivelul structurilor APDRP.
Structurile teritoriale ale APDRP vor verifica conformitatea şi eligibilitatea
proiectului şi vor efectua verificarea pe teren a potenţialului beneficiar, conform
procedurilor de implementare a măsurii în care se încadrează proiectul depus. De asemenea,
vor fi verificate Fişa de verificare a conformităţii, Fişa de verificare a eligibilităţii şi Fişa de
verificare a criteriilor de selecţie prin care GAL “Calafat” alege proiectul pe baza încadrării în
Planul de Dezvoltare Locală din punct de vedere al obiectivului proiectului şi încadrarea în
planul financiar. Ulterior, CRPDRP va transmite o notificare către solicitant şi una către
GAL, de înştiinţare cu privire la aprobarea sau neaprobarea proiectului. Contractul de
finanţare se va semna între beneficiar şi CRPDRP.
După semnarea Contractului de Finanţare, înainte de începerea efectivă a derulării
activităţilor, Beneficiarul are obligaţia să prezinte la OJPDRP, spre verificare şi aprobare, un
Raport Iniţial. Raportul va conţine o descriere a activităţilor proiectului şi va avea anexat un
grafic calendaristic de desfăşurare a acestor activităţi, pentru toată perioada de implementare a
proiectului. Primirea avizului favorabil din partea OJPDRP autorizează Beneficiarul să înceapă
derularea efectivă a activităţilor.
Pentru măsurile preluate din PNDR in cadrul Planului de Dezvoltare Locală, se vor respecta
prevederile ghidului solicitantului (criterii de eligibilitate, criterii de selectie etc.) şi a
procedurilor de implementare, elaborate de APDRP si AM PNDR, aferente acestor măsuri.
Dispozitivul de monitorizare, evaluare şi control implementat de GAL “Calafat”
presupune:
•

Luarea operativă a deciziilor asupra implementării (sau depistarea problemelor)

• Efectuarea zilnică a gestionării GAL
• Executarea operativă şi corectă a procedurilor de gestionare a resurselor
• Facilitarea coordonării între activităţile compartimentelor GAL
• Monitorizarea şi raportarea la timp despre realizările şi rezultatele implementării
Planului de Dezvoltare Locală a GAL
• Comunicarea stadiului implementării strategiei de dezvoltare către factorii de
decizie la cel mai înalt nivel.

Monitorizarea prevede astfel, un dispozitiv riguros şi transparent de vizualizare a
modului în care are loc gestionarea financiară a implementării strategiei de dezvoltare, care
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permite colectarea sistematică şi structurarea anuală a datelor cu privire la activităţile
desfăşurate. Monitorizarea are drept scop urmărirea stadiului implementării proiectelor prin
care este transpusă în practică strategia de dezvoltare locală.
Inregistrarea, colectarea şi stocarea informaţiilor statistice necesare monitorizării se
realizează în conformitate cu prevederile fişelor tehnice şi a Cadrului Comun de Monitorizare
şi Evaluare pentru a se asigura compatibilitatea dintre forma de raportare a GAL şi a Sistemului
de monitorizare naţional pentru PNDR.
Sursele de informare pentru monitorizarea stadiului implementării proiectelor derulate
la nivelul GAL sunt:
-

Cererile de finanţare ale proiectelor – mai exact informaţiile financiare şi valoarea estimată
a indicatorilor de rezultat;

-

Dosarele de plată (intermediare şi finale) întocmite de către beneficiari – pentru
cuantificarea cheltuielilor deja efectuate şi nivelului atins de indicatorii de rezultat;

-

Rapoartele de progres;

-

Fişele de verificare pe teren întocmite în urma vizitelor de verificare.
In vederea sistematizării colectării datelor, documentele menţionate anterior sunt

organizate în dosare, în ordine cronologică, pe fiecare proiect în parte şi pe fiecare măsură
prevăzută în Planul de Dezvoltare Locală.
Pentru evidenţierea gradului de implementare a Planului, pe baza documentelor
menţionate, GAL va întocmi Raportul Anual de Monitorizare care va cuprinde toate
informaţiile cu privire la evoluţia implementării Planului. Referitor la monitorizarea planului,
Raportul cuprinde următoarele elemente:
Grafice de implementare;
Tabele privind implementarea financiară a planului pentru fiecare măsura în parte;
Tabele de monitorizare care includ informaţii cantitative pe baza indicatorilor de
realizare şi rezultat stabiliţi pentru fiecare măsură în parte în cadrul Planului de
Dezvoltare Locală;
Analiza rezultatului monitorizării planului.
Raportul de monitorizare va fi supus aprobării Adunării Generale după care va fi
transmis Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
In cadrul reuniunilor care au ca scop analiza rapoartelor de monitorizare, Adunarea
Generală trebuie:
-

să realizeze evaluarea periodică a progreselor înregistrate pentru atingerea
obiectivelor specifice ale Planului de Dezvoltare Locală;
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-

să examineze atât rezultatele implementării fiecărei măsuri cât şi calitatea
implementării Planului de Dezvoltare Locală;

-

să analizeze şi aprobe Raportul înainte de a fi transmise Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale;

-

să elaboreze recomandări şi propuneri în vederea îmbunătăţirii impactului strategiei.

In concluzie, monitorizarea implementării Planului de Dezvoltare Locală are ȋn vedere:
•

Evaluarea periodică a progreselor înregistrate pentru realizarea obiectivelor
specifice ale Planului;

•

Examinarea rezultatelor implementării fiecărei măsuri şi monitorizarea calităţii
implementării proiectelor finanţate;

•

Examinarea rezultatelor obţinute;

•

Elaborarea recomandărilor şi propunerilor în vederea îmbunătăţirii impactului
planului.

Evaluarea presupune elaborarea unui dispozitiv clar de organizare a înregistrării şi
raportării către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a unor sugestii şi remarci privind
rezultatele implementării proiectelor în cadrul strategiei de dezvoltare locală. De asemenea,
evaluarea va fi o activitate bine structurată pe o bază bine stabilită şi presupune elaborarea unui
set de indicatori (consideraţi relevanţi în reflectarea eficienţei obţinute în urma implementării
proiectului) şi a unei metodologii de evaluare, prin Rapoarte de evaluare – intermediare şi
finale, a rezultatelor implementării.
Evaluarea se realizează cu scopul de a îmbunătăţi calitatea implementării proiectelor şi
implicit a Planului de Dezvoltare Locală, prin analiza eficienţei, adică a celei mai bune relaţii
dintre resursele angajate şi rezultatele atinse şi a eficacităţii programului, însemnând măsura în
care obiectivele au fost atinse.
In ceea ce priveşte procesul de evaluare a Planului de dezvoltare locală, acesta se va
desfăşura astfel:
•

Evaluarea ex-ante – care a fost realizată înainte de elaborarea Planului de
Dezvoltare Locală şi a avut drept scop culegerea de informaţii în vederea
introducerii în viitoarea strategie de dezvoltare;

•

Evaluarea intermediară, care va fi realizată pe tot parcursul perioadei de
implementare şi are ca obiective rectificarea oricăror probleme care pot apărea
precum şi îmbunătăţirea implementării;
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•

Evaluarea ex-post, realizată dupa perioada de implementare a Planului de
Dezvoltare Locală, va genera indicatori şi informaţii care se vor introduce în Planul
de Dezvoltare Locală viitor;

Evaluarea intermediară şi ex-post au rolul de a examina gradul de utilizare a resurselor,
eficacitatea şi eficienţa Planului de Dezvoltare Locală, impactul socio-economic al acestuia,
precum şi impactul asupra priorităţilor teritoriului GAL “Calafat”.
Monitorizarea şi evaluarea vor asigura implementarea efectivă şi la timp a proiectelor şi
a Planului de dezvoltare locală, managementul finanţelor publice, inclusiv administrarea
adecvată a resurselor şi monitorizarea efectivă şi evaluarea activităţilor şi rezultatelor. În
vederea aprobării rapoartelor de evaluare, în scopul efectuării plăţilor se va efectua auditul de
către auditorul stabilit.

Controlul presupune stabilirea unui sistem de verificare a respectării planificării legate
de implementarea strategiei de dezvoltare. Se vor efectua Rapoarte de verificare pe teren a
gradului de implementare a proiectelor finanţate în cadrul Planului de Dezvoltare Locală.
Programarea vizitelor (controalelor) va trebui să aibă în vedere anumite principii, cum
ar fi: eficienţa unor astfel de demersuri, păstrarea bunelor relaţii contractuale, verificarea doar a
aspectelor de ordin tehnic legate de proiect etc.

In cadrul mecanismului de implementare, fiecărei entităţi implicate îi sunt alocate o
serie de responsabilităţi, pentru fiecare etapă a circuitului unui dosar:
Sarcină

GAL

AM judeţean

Informare

X

Sprijinirea elaborării

X

Agenţia de Plăţi

proiectelor
Lansarea apelului

X

pentru proiecte
Selectarea

X

proiectelor
Controlul

X

X

X

X

administrativ al
dosarelor
Decizie
Notificarea către

X
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beneficiar
Monitorizare

X

X

Plată

X

Control
Arhivare

X

X

X

GAL “Calafat” îndeplineşte SCS 3.1.7 referitor la prezentarea detaliată a dispoziţiilor de evaluare monitorizare în vederea îndeplinirii acţiunilor propuse
ȋn cadrul Planului de Dezvoltare Locală.
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PISTA DE AUDIT – MECANISMUL DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE DEZVOLTARE LOCALA
Nr
crt

1

2

3

4

Activitate

Convocare reuniune
membri GAL în
vederea iniţierii
procedurii de
constituire juridică
Desfăşurare reuniune
membri GAL în
vederea constituirii
juridice
Desfăşurare reuniune
la nivelul
Compartimentului
administrativ pentru
pregătirea semnării
Contractului de
Finanţare şi elaborarea
bugetului
Convocare reuniune
Adunarea Generală
pentru aprobarea
bugetului

Cine desfăşoară
activitatea

Responsabil

Document
primit

Document
generat

Extern

Intern

-

Secreta
riat

Secretar

-

Convocator

-

GAL

Membri GAL

-

-

Compa
rtiment
adminis
trativ

Coordonator

-

Proces verbal, Statut,
Act
Constitutiv
Proces verbal, Buget
completat

-

Secreta
riat

Secretar

-

Convocator

Cine
semnează
documentul
Poziţia
ierarhică
Reprezentant
desemnat

Unde se arhivează

Arhiva fizică
– original
Secretariat

copie

Membri GAL
prezenţi

Secretariat

-

Coordonator

Compartiment
administrativ

Secretariat

Preşedinte

Secretariat

-

-
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5

Desfăşurare reuniune
Adunarea Generală
pentru aprobarea
bugetului

-

Adunar
ea
General
ă

Adunarea
Generală

Buget
completat

Proces verbal, Buget
aprobat

Preşedinte

Secretariat

Compartiment
administrativ

6

Transmitere către
CRPDRP, spre
verificare, a
documentelor
necesare semnării
Contractului de
Finanţare
Incheierea
Contractului de
Finanţare între GAL şi
APDRP - CRPDRP

CRPDRP

Compa
rtiment
adminis
trativ

Coordonator

Documente
necesare
semnării
Contractului
de Finanţare

Documente
necesare
semnării
Contractului
de Finanţare
verificate

Coordonator

Compartiment
administrativ

Secretariat

CRPDRP

GAL

Coordonator

-

Contract de
Finanţare
semnat

Preşedinte

Secretariat

Compartiment
administrativ

Desfăşurare reuniune
la nivelul
Compartimentului
administrativ pentru
pregătirea Raportului
de Progres
Transmitere către
SVCF - OJPDRP a
Raportului de Progres,
spre verificare şi
avizare

-

Compa
rtiment
adminis
trativ

Coordonator

-

Proces verbal,
Raport de
Progres

Coordonator

Compartiment
administrativ

Secretariat

OJPDRP

Compa
rtiment
adminis
trativ

Coordonator

Raport de
Progres

Fişa de
verificare a
Raportului de
Progres,
Raport de
Progres
verificat şi
avizat

Coordonator

Compartiment
administrativ

Secretariat

7

8

9
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10

11

Desfăşurare reuniune
la nivelul
Compartimentului
administrativ pentru
pregătirea Raportului
Iniţial şi desemnarea
unui reprezentant care
să asiste experţii
SVCF - OJPDRP la
verificarea pe teren
Transmitere către
SVCF - OJPDRP a
Raportului Iniţial, spre
verificare şi avizare

-

Compa
rtiment
adminis
trativ

Coordonator

-

Proces verbal, Raport
Iniţial

Coordonator

Compartiment
administrativ

Secretariat

OJPDRP

Compa
rtiment
adminis
trativ

Coordonator

Raport Iniţial

Raport Iniţial
verificat şi
avizat

Coordonator

Compartiment
administrativ

Secretariat

Reprezentant
desemnat care
să asiste
experţii SVCF
- OJPDRP la
verificarea pe
teren
Coordonator

-

Compartiment
administrativ

Secretariat

Compartiment
administrativ

Secretariat

Compartiment
administrativ

Secretariat

12

Organizare vizită şi
asistare experţi SVCF
- OJPDRP la
verificarea pe teren

OJPDRP

Compa
rtiment
adminis
trativ

13

Desfăşurare reuniune
la nivelul
Compartimentului
administrativ pentru
pregătirea Raportului
de Activitate
Intermediar
Transmitere către
SVCF - OJPDRP a
Raportului de
Activitate Intermediar,
spre verificare şi
avizare

-

Compa
rtiment
adminis
trativ

OJPDRP

Compa
rtiment
adminis
trativ

14

Coordonator

-

Raport de
Activitate
Intermediar

Proces Reprezentant
verbal, Fişa de desemnat care
Verificare pe
să asiste
Teren a
experţii SVCF
Implementării - OJPDRP la
Contractului
verificarea pe
teren
Proces Coordonator
verbal, Raport
de Activitate
Intermediar

Raport de
Activitate
Intermediar
verificat şi
avizat

Coordonator
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-

Compa
rtiment
adminis
trativ

Coordonator

-

Proces verbal, Dosar
Cerere de
Plată

Coordonator

Compartiment
administrativ

Secretariat

OJPDRP

Compa
rtiment
adminis
trativ

Coordonator

Dosar Cerere
de Plată

Dosar Cerere
de Plată
conform

Coordonator

Compartiment
administrativ

Secretariat

Desfăşurare reuniune
membri GAL pentru
pregătirea Raportului
de Activitate Final

-

Compa
rtiment
adminis
trativ

Coordonator

-

Proces verbal, Raport
de Activitate
Final

Coordonator

Compartiment
administrativ

Secretariat

Transmitere către
SVCF - OJPDRP a
Raportului de
Activitate Final, spre
verificare şi avizare

OJPDRP

Compa
rtiment
adminis
trativ

Coordonator

Raport de
Activitate
Final

Fişa de
Coordonator
verificare a
Raportului de
Activitate
Final, Raport
de Activitate
Final verificat
şi avizat
PISTA DE AUDIT– MECANISMUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR IN CADRUL GAL

Compartiment
administrativ

Secretariat

Responsabil

Document
primit

15

16

17

18

Nr
crt

1

Desfăşurare reuniune
la nivelul
Compartimentului
administrativ pentru
pregătirea Dosarului
Cererii de Plată
Transmitere către
SVCP - OJPDRP a
Dosarului Cererii de
Plată, spre verificarea
conformităţii

Activitate

Convocare reuniune
Adunarea Generală în
vederea constituirii

Cine desfăşoară
activitatea
Extern

Intern

-

Secretar
iat

Secretar

-

Document
generat

Convocator

Cine
semnează
documentul
Poziţia
ierarhică
Preşedinte

Unde se arhivează

Arhiva fizică original
Secretariat

copie
Compartiment
administrativ
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2

3

4

5

6

7

8

Comitetului de
Selecţie
Desfăşurare reuniune
Adunarea Generală în
vederea constituirii
Comitetului de
Selecţie
Convocare reuniune
Comitet de Selecţie în
vederea stabilirii
metodologiei şi
criteriilor de selecţie a
proiectelor
Desfăşurare reuniune
Comitet de Selecţie în
vederea stabilirii
metodologiei şi
criteriilor de selecţie a
proiectelor
Convocare Consiliu
Director pentru
aprobarea apelului de
selecţie
Desfăşurare reuniune
Consiliu Director
pentru aprobarea
apelului de selecţie
Asigurarea publicităţii
apelului de selecţie în
teritoriu
Asigurarea suportului
necesar pentru
completarea Cererii de

-

Adunar
ea
General
ă

Adunarea
Generală

-

Proces verbal

Preşedinte

Secretariat

Compartiment
administrativ

-

Secretar
iat

Preşedinte

-

Convocator

Preşedinte

Secretariat

Compartiment
administrativ

-

Comitet
de
Selecţie

Comitet de
Selecţie

-

Proces verbal,
Apel de
selecţie

Preşedinte

Secretariat

Compartiment
administrativ

-

Secretar
iat

Secretar

-

Convocator

Preşedinte

Secretariat

Compartiment
administrativ

-

Consili
u
Director

Consiliu
Director

Apel de
selecţie

Preşedinte

Secretariat

Compartiment
administrativ

-

Animat
ori

Compartiment
administrativ

Secretariat

Compar
timent
adminis

Anunţ de
selecţie
aprobat
Cerere de
Finanţare

Coordonator

-

Compartiment
ul
administrativ
Compartiment
ul
administrativ

Proces verbal,
Apel de
selecţie
aprobat
Anunţ de
selecţie
publicat
Sugestii,
recomandări
pe Cererea de

Coordonator

Compartiment
administrativ

Secretariat
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Finanţare potenţialilor
beneficiari

trativ

9

Publicare anunţ de
selecţie

-

10

Depunerea şi primirea
proiectelor în cadrul
GAL

-

11

Verificare respectare
conformitate şi
eligibilitate

-

12

Convocare reuniune
Comitet de Selecţie
pentru verificarea
respectării criteriilor
de selecţie
Desfăşurare reuniune
Comitet de Selecţie
pentru verificarea
respectării criteriilor
de selecţie

-

13

14

15

Realizarea selecţiei
proiectelor de către
Comitetul de Selecţie
Notificare beneficiari
asupra rezultatului
selecţiei

Compar
timent
adminis
trativ
Compar
timent
adminis
trativ
Respon
sabil
tehnic

Finanţare

Compartiment
ul
administrativ

Anunţ de
selecţie

Anunţul de
selecţie
publicat

Coordonator

Compartiment
administrativ

Secretariat

Compartiment
ul
administrativ

Proiectul

Proiect
înregistrat

Coordonator

Compartiment
administrativ

Secretariat

Compartiment
ul
administrativ

Proiect
înregistrat

Coordonator

Compartiment
administrativ

Secretariat

Secretar
iat

Preşedinte

-

Fişa de
verificare a
conformităţii
Fişa de
verificare a
eligibilităţii
Convocator

Preşedinte

Secretariat

Compartiment
administrativ

-

Comitet
ul de
Selecţie

Comitetul de
Selecţie

Proiect
conform şi
eligibil

Preşedintele
Comitetului
de Selecţie

Compartiment
administrativ

Secretariat

-

Comitet
ul de
Selecţie
Comitet
ul de
Selecţie

Comitetul de
Selecţie

-

Proces –
verbal,
Fişa de
verificare a
criteriilor de
selecţie
Lista proiecte
selectate

Compartiment
administrativ

Secretariat

Comitetul de
Selecţie

-

Preşedintele
Comitetului
de Selecţie
Preşedintele
Comitetului
de Selecţie

Compartiment
administrativ

Secretariat

Notificare
beneficiar
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16

Primirea, verificarea şi
soluţionarea
contestaţiilor

-

17

Depunerea proiectelor
selectate la OJPDRP

-

18

Verificarea
conformităţii şi
eligibilităţii
proiectelor, efectuarea
de vizite pe teren,
verificare Fişa de
verificare a
conformităţii,
Fişa de verificare a
eligibilităţii,
Fişa de verificare a
criteriilor de selecţie

Structuri
APDRP

Comisia
de
Contest
aţii
GAL

Comisia de
Contestaţii

Contestaţie

Raport de
contestaţii

Preşedintele
Comisiei de
Contestaţii

Compartiment
administrativ

Secretariat

Preşedinte

-

Preşedinte

Secretariat

Compartiment
administrativ

-

Structuri
APDRP

Proiecte
depuse
Fişa de
verificare a
conformităţii
Fişa de
verificare a
eligibilităţii
Fişa de
verificare a
criteriilor de
selecţie
Raport de
contestaţii

Proiecte
depuse
Fişa de
verificare a
conformităţii
Fişa de
verificare a
eligibilităţii
Fişa de
verificare a
criteriilor de
selecţie
Raport de
contestaţii
Proiecte
depuse
Fişa de
verificare a
conformităţii
Fişa de
verificare a
eligibilităţii
Fişa de
verificare a
criteriilor de
selecţie
Raport de
contestaţii
verificate

Structuri
APDRP

-

-

282

Plan de Dezoltare Locală: Potenţial GAL “Calafat”

19

Notificare beneficiar şi
GAL

CRPDRP

-

CRPDRP

Semnarea contractului CRPDRP
între beneficiar şi
şi
CRPDRP
beneficiar
PISTA DE AUDIT - MONITORIZARE, EVALUARE SI CONTROL
20

Nr
crt

1

2

3

Activitate

Cine desfăşoară
activitatea

Responsabil

-

Notificare

CRPDRP

Secretariat

Compartiment
administrativ

-

Contract de
finanţare
semnat

CRPDRP şi
beneficiar

Secretariat

Compartiment
administrativ

Document
primit

Document
generat

Cine
semnează
documentul
Poziţia
ierarhică
Preşedinte

Arhiva fizică original
Secretariat

copie

Preşedinte

Secretariat

Compartiment
administrativ

Coordonator

Compartiment
administrativ

Secretariat

Extern

Intern

Convocare reuniune
Adunarea Generală în
vederea stabilirii
modalităţilor de
monitorizare,
evaluare, şi control a
Planului de Dezvoltare
Locală
Desfăşurare reuniune
Adunarea Generală în
vederea stabilirii
modalităţilor de
monitorizare,
evaluare, şi control a
Planului de Dezvoltare
Locală

-

Secretari
at

Secretar

-

Convocator

-

Adunare
a
General
ă

Adunarea
Generală

-

Desfăşurare reuniune
la nivelul
Compartimentului

-

Compart
iment
administ

Coordonator

-

Proces verbal,
Modalităţi de
monitorizare,
evaluare, şi
control a
Planului de
Dezvoltare
Locală
stabilite
Proces verbal,
Grafice de

Unde se arhivează

-
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administrativ pentru
pregătire modalităţi de
monitorizare,
evaluare, şi control a
Planului de Dezvoltare
Locală

4

5

Monitorizarea
respectării graficelor
de implementare a
proiectelor depuse în
cadrul GAL
Monitorizarea
implementării
financiare pe fiecare
Măsură

rativ

-

Compart
iment
administ
rativ

Coordonator

-

-

Compart
iment
administ
rativ

Responsabil
financiar

-

6

Monitorizarea
indicatorilor de
realizare şi de rezultat

-

Compart
iment
administ
rativ

Coordonator

-

7

Desfăşurare reuniune
la nivelul
Compartimentului
administrativ pentru
pregătirea Raportului
Anual de Monitorizare

-

Compart
iment
administ
rativ

Coordonator

-

implementare,
Tabele de
implementare
financiară pe
fiecare
Măsură,
Tabele de
monitorizare a
indicatorilor
de realizare şi
de rezultat
Raport de
monitorizare
grafice de
implementare
Raport de
monitorizare a
implementării
financiare pe
fiecare
Măsură
Raport de
monitorizare
indicatori de
realizare şi de
rezultat
Proces verbal,
Raport Anual
de
Monitorizare

Coordonator

Compartiment
administrativ

Secretariat

Coordonator

Compartiment
administrativ

Secretariat

Coordonator

Compartiment
administrativ

Secretariat

Coordonator

Compartiment
administrativ

Secretariat
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8

9

10

11

12

13

Convocare reuniune
Adunarea Generală în
vederea aprobării
Raportului Anual de
Monitorizare
Desfăşurare reuniune
Adunarea Generală în
vederea aprobării
Raportului Anual de
Monitorizare
Emiterea unor
propuneri de
îmbunătăţire a
Planului de Dezvoltare
Locală de către
Adunarea Generală
Transmiterea
Raportului Anual de
Monitorizare aprobat
către Ministerul
Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale,
spre verificare
Asigurarea publicităţii
rezultatelor
monitorizării în
teritoriul GAL
Implementarea
măsurilor de
îmbunătăţire ca
urmare a analizei
Raportului Anual de
Monitorizare de către
Adunarea Generală şi

-

Secretari
at

Secretar

-

Convocator

Preşedinte

Secretariat

-

-

Adunare
a
General
ă

Adunarea
Generală

Raport Anual
de
Monitorizare

Preşedinte

Secretariat

Compartiment
administrativ

-

Adunare
a
General
ă

Adunarea
Generală

-

Proces –
verbal, Raport
Anual de
Monitorizare
aprobat
Raport cu
propuneri de
îmbunătăţire
aprobat

Preşedinte

Secretariat

Compartiment
administrativ

-

Compart
iment
administ
rativ

Coordonator

Raport Anual
de
Monitorizare
aprobat

Raport Anual
de
Monitorizare
verificat

Coordonator

Compartiment
administrativ

Secretariat

-

Compart
iment
administ
rativ
Compart
iment
administ
rativ

Animatori

Raport de
Monitorizare
Anuală

Materiale
informative

Coordonator

Compartiment
administrativ

Secretariat

Coordonator

-

Raport de
implementare
a măsurilor de
îmbunătăţire

Coordonator

Compartiment
administrativ

Secretariat

-
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a aprobării măsurilor
de îmbunătăţire

15

Solicitare ofertă de
preţ în vederea
realizării unor
activităţi de
monitorizare
punctuale pentru
teritoriul GAL
Analiză oferte de preţ

16

Semnare contrat

17

Realizarea activităţilor
de monitorizare de
către firma
specializată
Transmiterea
rezultatelor
monitorizării realizate
de către firma
specializată către
Compartimentul
Administrativ, spre
verificare
Transmiterea
Raportului de
monitorizare întocmit
de firma specializată

14

18

19

Firma
Compart
specializa
iment
tă
administ
rativ

-

Compart
iment
administ
rativ
Firma
Compart
specializa
iment
tă
administ
rativ
Firma
specializa
tă
Firma
Compar
specializa timent
tă
administ
rativ

-

Adunare
a
General
ă

Secretar

-

Solicitare
ofertă de preţ

Coordonator

Secretariat

Compartiment
administrativ

Coordonator

Oferta de preţ

Proces verbal
de evaluare

Coordonator

Secretariat

Compartiment
administrativ

Coordonator

Contract

Coordonator /
Firma
specializată

Secretariat

Compartiment
administrativ

Firma
specializată

Raport de
monitorizare

Firma
specializată

Secretariat

Compartiment
administrativ

-

Raport de
monitorizare

Raport de
monitorizare
verificat

Firma
specializată

Secretariat

Compartiment
administrativ

-

Raport de
monitorizare
verificat

Raport de
monitorizare
aprobat

Preşedinte

Secretariat

Compartiment
administrativ

286

Plan de Dezoltare Locală: Potenţial GAL “Calafat”

22

către Adunarea
Generală, spre
aprobare
Includerea rezultatelor
Raportului de
monitorizare aprobat
întocmit de firma
specializată în
Raportul Anual de
Monitorizare
Solicitare ofertă de
preţ pentru realizarea
evaluării Planului de
Dezvoltare Locală
Analiza oferte de preţ

23

Semnare contract

24

Realizare evaluare ex
- ante

25

Realizare evaluare
intermediară pe toată
perioada de
implementare
Realizarea evaluării
ex-post

20

21

26

-

Compart
iment
administ
rativ

Firma
Compart
specializa
iment
tă
administ
rativ
Compart
iment
administ
rativ
Firma
Compart
specializa
iment
tă
administ
rativ
Firma
specializa
tă
Firma
specializa
tă
Firma
specializa
tă

-

Coordonator

-

Raport Anual
de
Monitorizare

Coordonator

Compartiment
administrativ

Secretariat

Secretar

-

Solicitare
ofertă de preţ

Coordonator

Secretariat

Compartiment
administrativ

Coordonator

Oferta de preţ

Proces verbal
de evaluare

Coordonator

Secretariat

Compartiment
administrativ

Contract

Coordonator /
Firma
specializată

Secretariat

Compartiment
administrativ

Raport privind
evaluarea exante
Raport privind
evaluarea
intermediară

Coordonator /
Firma
specializată
Coordonator /
Firma
specializată

Compartiment
administrativ

Secretariat

Compartiment
administrativ

Secretariat

Raport privind
evaluarea expost

Coordonator /
Firma
specializată

Compartiment
administrativ

Secretariat

Coordonator

Firma
specializată

-

Firma
specializată

-

Firma
specializată

-
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27

28

29

30

31

32

Convocare reuniune
Adunarea Generală în
vederea aprobării
Rapoartelor de
Evaluare
Desfăşurare reuniune
Adunarea Generală în
vederea aprobării
Rapoartelor de
Evaluare
Emiterea unor
propuneri de
îmbunătăţire a
Planului de Dezvoltare
Locală de către
Adunarea Generală
Transmiterea
Rapoartelor de
evaluare aprobate
către Ministerul
Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale,
spre verificare
Asigurarea publicităţii
rezultatelor evaluării
în teritoriul GAL
Implementarea
măsurilor de
îmbunătăţire ca
urmare a analizei
Rapoartelor de
Evaluare de către
Adunarea Generală şi

-

Secretari
at

Secretar

-

Convocator

Preşedinte

Secretariat

-

-

Adunare
a
General
ă

Adunarea
Generală

Rapoarte de
Evaluare

Preşedinte

Secretariat

Compartiment
administrativ

-

Adunare
a
General
ă

Adunarea
Generală

-

Proces –
verbal,
Rapoarte de
Evaluare
aprobate
Raport cu
propuneri de
îmbunătăţire
aprobat

Preşedinte

Secretariat

Compartiment
administrativ

-

Compart
iment
administ
rativ

Coordonator

Rapoarte de
Evaluare
aprobate

Rapoarte de
Evaluare
verificate

Coordonator

Compartiment
administrativ

Secretariat

-

Compart
iment
administ
rativ
Compart
iment
administ
rativ

Animatori

Rapoarte de
Evaluare

Materiale
informative

Coordonator

Compartiment
administrativ

Secretariat

Coordonator

-

Raport de
implementare
a măsurilor de
îmbunătăţire

Coordonator

Compartiment
administrativ

Secretariat

-
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a aprobării măsurilor
de îmbunătăţire

33

34

Controlul
implementării
proiectelor depuse în
cadrul GAL pe tot
parcursul
implementarii acestora
Asigurarea publicităţii
rezultatelor
controlului în teritoriul
GAL

Structuri
MADR

Compart
imentul
administ
rativ

Coordonator

-

Raport de
verificare pe
teren

Coordonator

Secretariat

Compartiment
administrativ

-

Compart
iment
administ
rativ

Animatori

Raport de
verificare pe
teren

Materiale
informative

Coordonator

Compartiment
administrativ

Secretariat

Document
primit

Document
generat

Cine
semnează
documentul
Poziţia
ierarhică
Preşedinte

Arhiva fizică original
Secretariat

copie

Preşedinte

Secretariat

Compartiment
administrativ

PISTA DE AUDIT - ACHIZITII PUBLICE SI PLATA
Nr
crt

1

2

Activitate

Convocare reuniune
Adunarea Generală în
vederea organizării
procedurii de achiziţie
publică
Desfăşurare reuniune
Adunarea Generală în
vederea organizării
procedurii de achiziţie
publică

Cine desfăşoară
activitatea

Responsabil

Extern

Intern

-

Secretari
at

Secretar

-

Convocator

-

Adunare
a
General
ă

Adunarea
Generală

-

Proces verbal

Unde se arhivează

-
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3

Emitere Hotărâre
privind aprobarea
documentaţiei de
atribuire şi numirea
comisiei de evaluare a
ofertelor în vederea
atribuirii

-

Adunare
a
General
ă

Adunarea
Generală

-

4

Emitere Notă
justificativă privind
alegerea procedurii de
atribuire

-

Compart
iment
administ
rativ

Coordonator

-

5

Elaborare Referat de
necesitate şi
oportunitate, estimarea
valorii contractului de
achizitie publică

-

Compart
iment
administ
rativ

Coordonator

-

6

Elaborarea
Calendarului
achiziţiilor publice

-

Coordonator

-

7

Emitere Notă
justificativă privind
stabilirea criteriilor de
selecţie

-

Compart
iment
administ
rativ
Compart
iment
administ
rativ

Coordonator

-

Hotărâre
privind
aprobarea
documentaţiei
de atribuire şi
numirea
comisiei de
evaluare a
ofertelor în
vederea
atribuirii
Notă
justificativă
privind
alegerea
procedurii de
atribuire
Referat de
necesitate şi
oportunitate,
estimarea
valorii
contractului
de achiziţie
publică
Calendarul
Achiziţiilor
publice
Notă
justificativă
privind
stabilirea
cerinţelor

Preşedinte

Secretariat

Compartiment
administrativ

Coordonator

Secretariat

Compartiment
administrativ

Coordonator

Secretariat

Compartiment
administrativ

Coordonator

Secretariat

Compartiment
administrativ

Coordonator

Secretariat

Compartiment
administrativ
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8

Elaborare
documentaţie de
atribuire

-

Compart
iment
administ
rativ

Coordonator

-

9

Publicarea anunţului
de participare pe
SEAP

-

Coordonator

-

10

Scrisoare înaintare

Firma
participa
ntă

Compart
iment
administ
rativ
-

-

11

Declaraţia de
confidenţialitate şi
imparţialitate

-

Coordonator

12

Desfăşurarea şedinţei
de deschidere a
ofertelor şi întocmirea
procesului verbal

-

Compart
iment
administ
rativ
Comisia
de
evaluare

Scrisoare
înaintare
Oferta tehnică
şi financiară,
documente
însoţitoare
-

Preşedintele
comisiei

-

minime de
calificare
referitoare la
situaţia
economică,
financiară,
tehnică şi/sau
profesională
ce trebuiesc
îndeplinite
Documentaţia
de atribuire
pentru
aplicarea
procedurii de
atribuire
Anunţul de
participare

Coordonator

Secretariat

Compartiment
administrativ

Coordonator

Secretariat

Compartiment
administrativ

-

Firma
participantă

Secretariat

Compartiment
administrativ

Declaraţia de
confidenţialita
te şi
imparţialitate
Proces verbal
al şedinţei de
deschidere a
ofertelor

Membrii
comisiei de
evaluare a
ofertelor
Membrii
comisiei de
evaluare a
ofertelor

Secretariat

Compartiment
administrativ

Secretariat

Compartiment
administrativ
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Solicitarea
clarificărilor şi
completărilor
documentelor
Raportului Procedurii

-

Preşedin
tele
comisiei

Preşedintele
comisiei

-

Adresa de
solicitare
clarificări

Preşedintele
comisiei

Secretariat

Compartiment
administrativ

-

Comisia
de
evaluare

Comisia de
evaluare

-

Comisia de
evaluare

Secretariat

Compartiment
administrativ

15

Comunicarea
rezultatului procedurii

-

Comisia de
evaluare

-

Comisia de
evaluare

Secretariat

Compartiment
administrativ

16

Semnarea contractului
de servicii

Firma
câştigato
are

Coordonator

-

Coordonator

Secretariat

Compartiment
administrativ

17

Anunţ de atribuire
SEAP

-

Coordonator

-

Anunţ de
atribuire
contract

Coordonator

Secretariat

Secretariat

18

Act adiţional 1

-

Coordonator

-

Act adiţional

Coordonator

Secretariat

Secretariat -

19

Proces verbal de
recepţie

Firma
câştigăto
are

Coordonator

-

Proces verbal
de recepţie

Coordonator

Secretariat

Secretariat

20

Factura fiscală

Firma
caştigăto
are

Responsabil
financiar

Factura
fiscală

-

Compartiment
administrativ

Compartiment
administrativ

Compartiment
administrativ

21

Emitere Notă
justificativă

-

Comisia
de
evaluare
Compart
iment
administ
rativ
Compart
iment
administ
rativ
Compart
iment
administ
rativ
Compart
iment
administ
rativ
Compart
iment
administ
rativ
Compart
iment

Raportul
procedurii incluzand şi
centralizator
punctaj
Adresa de
comunicare
rezultat
Contract

Coordonator

-

Nota
justificativă

Coordonator

Compartiment
administrativ

Secretariat

13

14
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administ
rativ
22

Emitere Propunere de
angajare

-

23

Emitere Angajament
bugetar a cheltuielii

-

24

Emitere Ordonanţarea
de plată

-

25

Emitere Ordin de plată

-

26

Emitere Adresa către
Trezorerie

-

27

Extras de cont

Trezoreri
e

Compart
iment
administ
rativ
Compart
iment
administ
rativ
Compart
iment
administ
rativ
Compart
iment
administ
rativ
Compart
iment
administ
rativ
-

Coordonator

-

Responsabil
financiar

-

Responsabil
financiar

privind
exercitarea
CFP
Propunere de
angajare a
cheltuilii

Coordonator

Compartiment
administrativ

Secretariat

Angajament
bugetar a
cheltuielii

Coordonator

Compartiment
administrativ

Secretariat

-

Ordonanţarea
de plată

Coordonator

Compartiment
administrativ

Secretariat

Responsabil
financiar

-

Ordin de plată

Coordonator

Compartiment
administrativ

Secretariat

Responsabil
financiar

-

Adresa către
Trezorerie
solicitare
efectuare plată
Extras de cont
-

Coordonator

Compartiment
administrativ

Secretariat

Trezorerie

Compartiment
administrativ

Secretariat

-

293

Plan de Dezoltare Locală: Potenţial GAL “Calafat”

Implicarea GAL-ului în acţiunile de cooperare şi în RNDR
PARTEA A – VIII – A: ACŢIUNI DE COOPERARE ŞI FUNCŢIONARE IN
CADRUL REŢELEI NAŢIONALE DE DEZVOLTARE RURALĂ
1. Cooperare
Măsura de cooperare este una dintre cele trei măsuri ale Axei LEADER. Cooperarea
înseamnă mai mult decât interconectare. Aceasta încurajează şi sprijină grupurile de acţiune
locală să întreprindă o acţiune comună cu un alt grup LEADER sau cu un grup care are o
abordare similară, în altă regiune sau chiar într-o ţară terţă.
Cooperarea este înţeleasă ca parte a strategiei de dezvoltare locală şi nu ca un
element adăugat strategiei deoarece reprezintă o modalitate de a extinde experienţele locale
pentru îmbunătăţirea strategiilor locale.
Colaborarea realizată dincolo de graniţe a reprezentat un mod de a avea acces la
informaţii şi idei noi, de a învăţa de la alte regiuni sau ţări, pentru a stimula şi sprijini
inovaţia şi pentru dobândirea de competenţe şi noi mijloace de furnizare.
Deşi cooperarea inter-regională şi transnaţională nu este întotdeauna simplă, poate
reprezenta adesea cea mai importantă modalitate de obţinere a rezultatelor privind inovaţia şi
construcţia instituţională.
Integrarea unei dimensiuni transnaţionale şi interteritoriale iniţiativelor locale
sprijină, de asemenea, crearea identităţii UE pe lângă cea locală, regională, naţională.
Sprijinul şi managementul activităţilor de cooperare necesită mai mult timp şi solicită
mai multe resurse pentru planificare şi management. Statele membre trebuie pregătite să
aloce resursele de asistenţă tehnică adecvată pentru acest scop.
Proiectele de cooperare concrete trebuie să aibă ca rezultat o valoare adăugată reală
pentru teritoriu şi să se materializeze într-o acţiune comună concretă.
Modalităţile de sprijinire a proiectelor de cooperare diferă de la un stat membru la
altul, dar este foarte important ca acestea să fie implementate cu condiţia luării în
considerare a naturii graduale a cooperării. Din punct de vedere procedural, cooperarea între
GAL-uri are loc în două faze succesive:
FAZA 1: Acţiuni de pre-dezvoltare. Aceste acţiuni preced proiectul de cooperare în
vederea facilitării identificării partenerilor potenţiali şi sprijinirea realizării unei acţiuni
comune.
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FAZA 2: Realizarea şi implementarea unei acţiuni comune. Un parteneriat pentru
cooperare trebuie încurajat pentru a lucra împreună la dezvoltarea unor produse comune;
proiectele de cooperare nu sunt simple schimburi de experienţă. Părţile trebuie să se implice
într-un proiect comun concret administrat de un GAL coordonator responsabil de activitatea
de coordonare.
Cooperarea practică poate avea două obiective, adesea complementare: obţinerea
masei critice necesare unui proiect comun şi identificarea complementarităţilor.
Prin LEADER sunt disponibile două tipuri de cooperare:
Cooperarea inter-teritorială: cooperarea între diferite zone rurale din cadrul unui
stat membru. Poate avea loc între grupuri LEADER şi este, de asemenea,
deschisă şi altor grupuri locale prin folosirea unei abordări participative.
Cooperarea transnaţională: reprezintă cooperarea între grupurile LEADER din
cel puţin două state membre, sau grupuri din ţări terţe ce urmăresc aceeaşi
abordare.
Prin intermediul acestei măsuri se vor finanţa proiecte de cooperare transnaţională
(între România şi alte state membre sau nu) şi inter-teritorială (în cadrul României) între
GAL-uri şi alte grupuri/parteneriate, care funcţionează după principiul LEADER,
parteneriate public-private selectate în cadrul Axei 3, conform art.59 e) din Regulamentul
(CE) nr. 1698/2005 sau oricăror alte grupuri rurale organizate după metoda LEADER
(grupuri locale care să aibă un rol activ în dezvoltarea rurală, să fie organizate pe baza
parteneriatului actorilor locali, grupuri de iniţiativă locală, micro-regiuni şi alte parteneriate
de tip LEADER, grupuri finanţate prin Axa 4 din FEP) şi recunoscute de statul membru.
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.
Doar proiectele şi acţiunile comune care corespund obiectivelor măsurilor din Axa 1,
2 şi 3 ale FEADR vor fi eligibile pentru sprijin.
Acţiunile comune pot avea ca obiectiv şi construcţia instituţională: schimb de
experienţă şi bune practici privind dezvoltarea locală prin publicaţii comune, organizare de
evenimente, proiecte de twinning (schimb de manageri de program şi de personal) sau prin
lucrări de dezvoltare comune sau coordonate în comun. Funcţionarea unei structuri comune
este cea mai integrată formă de cooperare.
Această măsura, va fi facilitată de sprijin metodologic care se va baza, în principal,
pe reţeaua rurală din România şi reţeaua europeană. Responsabilităţile fiecărui partener vor
fi detaliate în cadrul unui acord de cooperare, semnat de cele două GAL-uri implicate în
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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.
În cazul cooperării între un GAL şi alte grupuri sau parteneriate din state membre
UE, acordul de cooperare va trebui să prevadă că fiecare partener să suporte cheltuielile în
mod proporţional cu participarea sa la acţiunea comună.
Principalele categorii de cheltuieli eligibile sunt:
•

cheltuieli pentru pregătirea proiectelor de cooperare – organizare misiuni tehnice,
întâlniri, seminarii, activităţi de traducere şi interpretare, multiplicare documente

•

cheltuieli de investiţii pentru implementarea proiectelor comune

•

cheltuieli pentru proiecte comune de instruire

Cheltuieli neeligibile se referă la simplul schimb de experienţă neconcretizat într-o
acţiune comună (întrucât se poate finanţa prin intermediul Reţelei Naţionale de Dezvoltare
Rurală). De asemenea, nu sunt eligibile cheltuielile legate de teritoriile din afara UE.
Cooperarea va fi lansată după desfăşurarea primei proceduri de selecţie a Grupurilor
de Acţiune Locală. Proiectele de cooperare vor fi selectate de către:
Grupurile de Acţiune Locală, dacă au integrate în strategia lor de dezvoltare
acţiuni de cooperare. În acest caz, criteriile de eligibilitate şi de selecţie vor fi
elaborate şi aplicate de către GAL şi incluse în strategia de dezvoltare locală
Autoritatea de Management, pentru celelalte GAL-uri care nu au prevăzut aceste
acţiuni în strategia de dezvoltare locală. În acest caz, criteriile de selecţie vor fi
elaborate de Autoritatea de Management
În ambele cazuri, proiectele de cooperare vor cuprinde următoarele aspecte:
a. Parteneriatul: tipul actorilor implicaţi, legăturile dintre responsabilii de proiect şi
GAL – implicarea partenerilor locali în operaţiunile prevăzute
b. Integrarea în strategia teritoriului: integrarea în strategia teritorială, valoarea
adăugată a proiectului, coordonarea cu alte acţiuni derulate, valorificarea experienţei
cooperării din afara teritoriului
c. Tipul de proiect: Acţiuni comune concrete (mai mult decât o intenţie şi/sau un
schimb de experienţă)
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d. Aspecte tehnice: fezabilitate tehnică, calendar, mecanismul de implementare,
aspecte practice, metodologie şi organizare, indicatori de monitorizare, managementul
proiectului
e. Aspecte financiare: buget realist şi coerent, plan de finanţare, deviz, fezabilitate
financiară, implicarea diverşilor actori

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 sau proiectele corespund unei măsuri sau mai multor măsuri din FEADR
- valoarea proiectului (suma solicitată) să se încadreze în limita financiară maximă
stabilită (200.000 euro co-finanţare publică, iar valoarea totală a investiţiei nu va depăşi
400.000 euro).

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 experienţă 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
- care urmăresc facilitarea implementării acelor măsuri din PNDR care vor avea ca
beneficiari grupuri de producători, asociaţii, parteneriate etc.
In cadrul Planului de Dezvoltare Locală al GAL “Calafat” sunt propuse acţiuni de
cooperare internaţională care au ca obiectiv transferul de know-how şi bune practici în
teritoriul GAL “Calafat”. Astfel, se intenţionează realizarea unor acţiuni de cooperare
transnaţională dar şi inter-teritorială, după cum sunt prezentate mai jos:
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Nr.
Crt.

Partenerul /
Partenerii

Tematica
cooperării

Obiective

Valoarea
proiectului /
proiectelor de
cooperare
(euro)

Rezultate

1 Experienţe de cooperare întreprinse

1

-

-

-

- Turism
- Agricultură
- Servicii
pentru
populaţie
- Patrimoniu
- Mediu
înconjurător

- Asimilarea de noi cunoştinţe şi bune
practici în ceea ce priveşte activităţile
de turism, agricultura, serviciile
pentru populaţie, patrimoniul şi
mediul înconjurător
- Dezvoltarea zonelor rurale implicate
în cooperare prin adoptarea de măsuri
de intervenţie adaptate cerinţelor
internaţionale

-

-

Aprox.70.000
euro

- Dezvoltare
economică
prin
implementarea
de bune
practici

Aprox.70.000
euro

- Dezvoltare
economică
prin
implementarea
de bune
practici

Aprox.48.000
euro

- Creşterea
numărului de
persoane
ocupate în
mediul rural şi
dezvoltarea
nivelul de trai

2. Intenţii de cooperare

1

2

3.

GAL Integral.
Sociedad para
el Desarrollo
Rural, Spania

GAL
Asociación
"Centro de
Desarrollo
Rural de la
Axarquía
(CEDERAxarquía),
Spania

GAL Arcul
Târgoviştei GAL Valea
Cricovului,
România

- Agroalimentar
- Turistic
- Mediu
Inconjurător
- Patrimoniu

- Agroalimentar
- Turistic
- Mediu
Inconjurător
- Patrimoniu
- Servicii
pentru
populatie
- Noi tehnologii

- Dobândirea de noi cunoştinţe şi
bune practici
- Dezvoltarea economică

- Dobândirea de noi cunoştinţe şi
bune practici
- Dezvoltarea economică

GAL “Calafat” îndeplineşte SCS 3.2.2 referitor la acţiunile de cooperare prin faptul că sunt
prevăzute astfel de acţiuni în cadrul Planului de Dezvoltare Locală.
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2. Participarea GAL în cadrul RNDR
Conform art. 68 din Regulamentul CE nr. 1698/2005, România va înfiinţa Reţeaua
Naţională de Dezvoltare Rurală (RNDR) care va grupa, la nivel naţional, organizaţiile şi
autorităţile implicate în procesul de dezvoltare rurală.
Funcţionarea Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală va fi finanţată prin componenta
Asistenţă Tehnică a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, conform art. 66 (3) al
Regulamentului Consiliului (EC) nr. 1698/2005.
Planul de acţiune al RNDR a fost stabilit având în vedere acţiunile obligatorii
prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, articolul 68, paragraful 2 (b), alte acţiuni
adiţionale obligatorii care trebuie să asigure realizarea obiectivelor prevăzute în Planul
Naţional Strategic şi respectiv, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, precum şi acţiuni
ce vor fi realizate în funcţie de nevoile identificate pe parcursul implementării.
În acest context, RNDR urmăreşte asigurarea îmbunătăţirii guvernanţei locale,
îmbunătăţirea capacităţilor de management şi planificare a persoanelor implicate în
implementarea PNDR şi a capacităţii de parteneriat între teritorii şi actorii implicaţi în
dezvoltarea rurală, diseminarea bunelor practici şi a cunoştinţelor.
În ce priveşte participarea în RNDR, GAL “Calafat” este membru al retelei si se
va implica în mod activ în canalizarea energiei tuturor actorilor locali în procesul de
dezvoltare rurală şi promovarea unui flux eficient de informaţii, schimburi de idei şi bune
practici. Finalitatea acestor acţiuni este clară şi în obiectivele GAL “Calafat”, constând în:
Crearea unei economii agricole bazată pe exploataţii moderne şi prietenoase cu mediul;
Dezvoltarea unei agriculturi care să favorizeze biodiversitatea şi conservarea mediului;
Îmbunătăţirea calităţii vieţii în spaţiul rural;
Îmbunătăţirea guvernanţei locale în vederea creării şi implementării Planului de
Dezvoltare Locală.
GAL “Calafat” s-a înscris deja în baza de date pentru parteneriate pentru a-şi putea
alege partenerul dorit în realizarea acţiunilor de cooperare inter-teritorială şi trans-naţională.
De asemenea, va participa la programele de instruire pentru Grupurile de Acţiune Locală şi
va solicita informaţii şi asistenţă tehnică pentru realizarea acţiunilor de cooperare
interteritorială şi transnaţională.
Atragerea populaţiei şi a actorilor local în procesul de implementare al RNDR la
nivelul GAL “Calafat” se va realiza pentru întregul teritoriu. De această activitate sunt
responsabile toate organismele de decizie de la nivelul GAL “Calafat”, şi, în mod special,
animatorii.
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